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SAMMANFATTNING 
 
Hammarby Sjöstad, är en ny stadsdel som för närvarande (2003) byggs i södra Stockholm. I 
Hammarby Sjöstad finns inga industrier och dagvattnet tas omhand separat vilket innebär att ett 
renodlat hushållsspillvatten bildas. Det erbjuder således möjlighet att kontrollmäta hushållens 
andel av farliga ämnen i avloppsvattnet och jämföra med andra typer av avloppsvatten. 
Bostadsområdet har högt uppsatta miljömål och vattenbesparande utrustning har installerats 
samtidigt som materialval och information ska hjälpa till att göra avloppsvattnet från området 
renare än från andra områden. 
 
Syftet med detta examensarbete var att karaktärisera sammansättningen på avloppsvattnet från 
hushållen i Hammarby Sjöstad och att dra paralleller till sammansättningen på hushållsspillvatten 
i övriga Sverige. Examensarbetet fokuserade på miljöfarliga ämnen (tungmetaller och organiska 
miljöfarliga ämnen) och källorna till dessa. Målet var att ge ökad kunskap om hur och varför 
avloppsvatten från hushåll ser ut som det gör. En litteraturstudie utfördes över vad som gjorts 
inom ämnesområdet samt kompletterades med egna provtagningar på hushållens avloppsvatten 
från Hammarby Sjöstad.  
 
Litteraturstudien omfattade tidigare undersökningar på hushållspillvatten, egenskaper hos 
miljöfarliga ämnen samt utredningar om tungmetaller (Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, Cu, Hg) och tre utvalda 
organiska miljöfarliga ämnen (DEHP, LAS, Triclosan). Vidare utreddes hur de miljöfarliga 
ämnena hamnade i hushållsspillvattnet och källor till de miljöfarliga ämnena i hushållet 
undersöktes. Studien visade på hushållen som en viktig källa till det diffusa spridandet av många 
miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet. Vardagliga aktiviteter som t.ex. bad, disk och tvätt ger en 
spridning av både tungmetaller och organiska miljöfarliga ämnen.  
 
Kompletterande mätningar på inkommande hushållspillvatten från Hammarby Sjöstad 
undersöktes i olika mätprogram (totalt fyra stycken). Sammansättning och dynamik i form av 
förändring under transport i ledningsnätet utreddes under en längre tidsperiod samt 
kompletterades med undersökningar av variationer under dygnet. För att se hur ett spillvatten från 
hushåll med avseende på tungmetaller skiljde sig jämfört med ett blandat vatten med flera typer 
av anslutna verksamheter, genomfördes jämförande mätningar mellan inkommande 
avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad med motsvarande vatten till det stora reningsverket 
Henriksdal i Stockholm. De uppmätta halterna har genom normering av kvävehalter räknats om 
till personspecifika mängder och även jämförts med andra undersökningar funna i litteraturen.  
 
Hammarby Sjöstads hushållsspillvatten är ett ”medeltjockt” vatten med höga halter av 
näringsämnen och relativt höga halter av syreförbrukande ämnen men med låga halter av 
suspenderat material. Målet med en halverad vattenförbrukning om ca 100 l/p,d verkar inte nådd 
då de framräknade specifika mängderna motsvarar en vattenförbrukning på drygt 200 l/p,d.  
Transporten från pumpstationen i Hammarby Sjöstad till reningsverket beläget ca 600 m därifrån 
påverkar inte de flesta undersökta parametrarna nämnvärt. Variationer över dygnet är tydligt för 
de flesta ämnen, däribland tungmetaller som ofta har förhöjda värden under morgon och kväll 
beroende på hemmavaro och ökad vattenanvändning. Vissa metaller, exempelvis koppar, tillförs 
dock med ett jämnt bidrag dygnet runt. Det totala bidraget av tungmetaller till Hammarby 
Sjöstads spillvatten är lågt och halterna är mer än halverade jämfört med Henriksdals vatten. Det 
gäller för alla metaller utom nickel som tillförs hushållspillvattnet i högre mängder än vad 
litteraturen tidigare angivit. Kopparmängderna är relativt höga jämfört med föreslaget och 
gällande schablonvärde trots att materialet undvikits i tappvattensystemet för Hammarby Sjöstad. 
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ABSTRACT 
Hammarby Sjöstad is a new district which at this very moment (2003) is built in the southern part 
of central Stockholm. In Hammarby Sjöstad, no industries are present and the storm water is taken 
care of separately which means that the wastewater only originates from the households. This 
offers an opportunity to measure the contribution of hazardous substances in the household 
wastewater and compare with other types of wastewater. The district has extensive environmental 
goals and water saving equipment is used. Chosen materials and information will also help to 
make the wastewater cleaner than from other districts. 
 
The main purpose of this master thesis work was to characterize the composition of the 
wastewater from the households in Hammarby Sjöstad and thereby draw a comparison to the 
quality of household wastewater in general in Sweden. The master thesis focused on 
environmental hazardous compounds (heavy metals and harmful organic compounds) and the 
sources of these. The goal was to give increased knowledge about wastewater from households.  
A literature survey was performed including what had been made so far within this field, and in 
addition, measurements on the wastewater from households in Hammarby Sjöstad were made. 
 
The literature survey included earlier investigations regarding environmental hazardous 
compounds in household wastewater, including heavy metals (Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, Cu, Hg) and 
three selected harmful organic substances (DEHP, LAS, Triclosan). Furthermore, an investigation 
of how these environmental hazardous compounds ended up in the sewage from households and 
their sources in the household was performed. The study pointed out the household as an 
important source of the diffuse spreading of many environmental hazardous compounds in 
wastewater. Common activities as baths, dishes and washing give a distribution of both heavy 
metals and harmful organic substances.  
 
Measurements on the untreated household wastewater from Hammarby Sjöstad were performed in 
different measuring programs (totally four specimens). The composition and its dynamics during 
transport in the pipes, were evaluated during a longer period of time. This was complemented 
with investigations of variations during the day. To see how wastewater from households, 
regarding heavy metals, differs compared with mixed wastewater with many types of activities 
connected, comparable measurements were made between incoming wastewater from Hammarby 
Sjöstad and incoming wastewater to the big sewage plant Henriksdal in Stockholm. The 
measurements were normalised using the nitrogen content and calculated to specific person 
amounts and were also compared with other investigations found in the literature.  
 
The wastewater from the households in Hammarby Sjöstad is “middle-thick” with high content of 
nutrients and relatively high amounts of oxygen demanding substances but the content of 
suspended solids is low. The aim with halved water consumption (approximately 100 l/p,d) seems 
not to have been reached yet as the calculated specific amounts correspond to a water 
consumption of more than 200 l/p,d. The transport from the pump station in Hammarby Sjöstad to 
the pilot wastewater treatment plant situated about 600 m away does not affect the measured 
parameters much. The variations during the day (24 hour period) appear distinctly for most of the 
substances, including heavy metals, and they often follow the characteristic peeks during morning 
and evening due to people present in the houses and increased water consumption. But some 
metals, for example copper, are provided with an even distribution during the day. The total 
contribution of heavy metals to the waste water in Hammarby Sjöstad is low and more than 
halved compared to the Henriksdal water. That includes all metals except nickel which is 
provided with the household water in a greater amount than earlier literature has declared. The 
copper amounts are relatively high compared to the proposed and current norm even though the 
material has been avoided in the drinking water pipes in Hammarby Sjöstad.  
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1 INLEDNING 
I detta kapitel ges en beskrivning av bakgrund, syfte och frågeställningar samt vilka 
avgränsningar som gjorts. Slutligen anges definitioner på begrepp som förkommer i 
rapporten. 
 
1.1 BAKGRUND 
Vatten är en förening med unika egenskaper som möjliggjort livets uppkomst. Förutom att 
människan till 70 % består av vatten behöver vi dricka ca två liter per dag för att överleva. 
Dessutom nyttjar vi vattnet till att utvinna energi, transportera, vattna grödor, tvätta, diska 
m.m. (VAV, 1997). Människan byggde egna vattenförsörjningssystem för att möjliggöra god 
tillväxt och bildningar av städer. Urbaniseringen ledde dock till sanitära problem och 
vattensystemen fick kompletteras med avlopp för att få bort avföringen från staden. Det ledde 
framgångsrikt till färre sjukdomsutbrott i staden då patogenerna transporterades ut därifrån 
men de omkringliggande recipienterna fick syrebrist och luktproblem. Genom att lufta 
avloppsvattnet innan det leddes till recipient blev situationen bättre. Dock bidrog 
näringsämnen i vattnet till sekundär syreförbrukning då de stimulerade en kraftig algtillväxt i 
vattnen (Vinnerås, 2002). Reningsmetoder utvecklades och dagens moderna reningsverk 
släpper ut ett förhållandevis rent vatten med avseende på syreförbrukande ämnen och 
närsalter.  
 
Av de 90 naturligt förekommande grundämnena som livet kommit i kontakt med, står 11 
element för 99,9 % av den totala biomassan på jorden. En del av övriga ämnen används som 
spårämnen av biologiskt liv men många har ingen essentiell funktion. Flertalet av dessa 
ämnen används däremot i industriella processer och ingår i många av de produkter som 
människan konsumerar och använder (Vinnerås, 2002). I ett konventionellt avloppssystem 
blandas bioanvändbara och essentiella ämnen med icke essentiella och patogena samt toxiska 
substanser. Allt vatten som används samlas ihop via ledningar och transporteras till 
reningsverket. I vissa fall ingår även avlett vatten från hårdgjorda ytor och dräneringar. 
Avloppsvattnets karaktär avspeglar därför vårt samhälles levnadsvanor och tillstånd (NV, 
2002b). I vidare förklaring kan man likna avloppssystemet som en kanal mellan människans 
teknosfär och dess omgivande miljö. I avloppsvattnet finns således fraktioner av de 
fabricerade produkter, strukturer och avfall som via omvandling av råmaterial (biomassa, 
bränslen, mineraler och metaller) möjliggör att de ekonomiska systemen fungerar (Sörme, 
2003). Människans sätt att utvinna råämnen och framställa nya ämnen har på ett 
framgångsrikt sätt förenklat vårt samhälle. Fordon och infrastruktur, plaster, läkemedel, färger 
och bränslen är bara några få exempel på saker som vi knappast skulle klara oss utan. Det 
kemikaliesamhälle vi skapat har många fördelar men det kan även utgöra ett allvarligt hot 
både på kort- och lång sikt mot ekosystem och vår egen hälsa (Palmquist, 2001).  
 
Exempel på miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet är tungmetaller och organiska miljöfarliga 
ämnen. Dessa ämnen härrör från ett flertal olika källor beroende på vilka anslutningar som 
finns till avloppsnätet. För att hamna i avloppsvattnet har ämnena exponerats i oskyddade 
miljöer och genererat emissioner som direkt spolats ner i avloppet eller transporteras dit via 
t.ex. dagvatten. Detta sker via kända punktkällor från exempelvis specialindustrier eller från 
diffusa källor som är svårare att bestämma. Exempel på det sistnämnda är biltvättar och trafik 
som är kända diffusa källor för flertalet miljöföroreningar. På senare tid har de diffusa 
källorna fått allt mer uppmärksamhet i och med att kontrollen över punktkällorna blivit bättre 
och flertalet studier (Knekta & Fischer, 2003; Sörme, 2003; NV, 2002a; NV, 2002b; 
Stockholm Vatten, 1990 m.fl.) pekar ut hushållen som en diffus källa.  
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Enligt Europeiska kommissionen finns 102 800 olika kemiskt framställda ämnen inom EU, 
och av dessa saluförs 10 000 i kvantiteter över 10 ton och 20000 i mängder på 1-10 ton 
(European Commission, 2001). Det är alltså ca 30 000 vardagskemikalier i omlopp i 
teknosfären och som kan användas av hushåll (Eriksson, 2002; Palmquist, 2001). Aktiviteter 
som innefattar kemikalier i hemmet är oftast relaterat till samtidig användning av vatten 
(städning, disk, dusch, tvätt etc.) och dessa ämnen hamnar slutligen i avloppsvattnet. Däri 
behöver författaren knappast påpeka att avloppsvatten från hushåll är varierande och 
komplext med stora skillnader för enskilda parametrar och som helhet beroende på ursprung. 
Strandberg et al (2001) och Vinnerås (2002) efterfrågar mer forskning på karaktären för 
hushållens avloppsvatten.  
 
Riksdagen beslutade i april 1999 om femton nationella miljökvalitetsmål. Målen skall nås 
inom en generation (20-25 år). Ett av miljömålen är Giftfri miljö och lyder: "Miljön ska vara 
fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden." Kemikalieinspektionen är ansvarig 
myndighet för detta miljömål. Konkretiserande delmål föreslogs av ansvarig myndighet och 
antogs i riksdagen hösten 2001–våren 2002 (KI, www). Delmålen för giftfri miljö ses i tabell 
1 och anger inriktning och tidsperspektiv. Kunskapen om olika ämnens farlighet på 
människor och miljön har historiskt varit bristfällig. Allvarliga miljöeffekter, där människor 
och djur påverkats, har visat sig genom spridning av ämnen som exempelvis PCB, DDT och 
kvicksilver i tron om att de var ofarliga.  
 
Tabell 1 De framtagna delmålen för miljömålet Giftfri miljö (Miljömålsportalen, www). 

Delmålets inriktning Tidsperspektiv 
för uppfyllande 

Kunskap om kemiska ämnens hälso- och 
miljöegenskaper 

2010 

Miljö- och hälsoinformation om varor 2010 
Utfasning av särskilt farliga ämnen 2003-2015 
Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna 
med kemikalier 

2010 

Riktvärden för miljökvalitet 2010 
Förorenade områden ska identifieras 2005 

 
För att nå de uppsatta delmålen pekar kemikalieinspektionen på vikten av att företagen i 
Sverige kartlägger och avvecklar farliga ämnen, samt minimerar utsläppen av föroreningar. 
Direkt tillämpat på avloppssystemet behöver således avloppsvattnets karaktär och innehåll 
samt källorna till de miljöfarliga ämnena utredas för att kunna vidta åtgärder så att utsläppen 
minimeras. Eftersom hushållen kan antas bidra med många kemikalier och andra 
miljöstörande ämnen är det även viktigt att utreda sammansättningen på hushållsspillvatten.  
 
Hammarby Sjöstad, är en ny stadsdel som för närvarande byggs i södra Stockholm. I 
Hammarby Sjöstad finns inga industrier och dagvattnet tas omhand separat vilket innebär att 
ett renodlat hushållsspillvatten bildas. Det erbjuder således möjlighet att kontrollmäta 
hushållens andel av farliga ämnen i avloppsvattnet och jämföra med andra typer av 
avloppsvatten. Området har högt uppsatta miljömål och vattenbesparande utrustning har 
installerats samtidigt som materialval och information ska hjälpa till att göra avloppsvattnet 
från området renare än från andra områden. Sjöstaden ingår därför som en av fem 
modellstäder i det pågående forskningsprojektet URBAN WATER. Där representerar området 
en nybyggd stadsdel och flertalet undersökningar på VA-området sker i området inom ramen 
för URBAN WATER projektet (även detta examensarbete). 
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1.2 SYFTE 
Syftet med studien var att karaktärisera sammansättningen på avloppsvattnet från hushållen i 
Hammarby Sjöstad och att dra paralleller till sammansättningen på hushållsspillvatten i övriga 
Sverige. Examensarbetet fokuserade på miljöfarliga ämnen (tungmetaller och organiska 
miljöfarliga ämnen) och källorna till dessa. Målet var att ge ökad kunskap om hur och varför 
avloppsvatten från hushåll ser ut som det gör. Huvudfrågan med underfrågor som skulle 
besvaras i arbetet var: 
 

 Hur ser ett typiskt avloppsvatten från svenska hushåll ut? 
• Vilka miljöfarliga ämnen finns i vattnet? 
• Var kommer de miljöfarliga ämnena ifrån? 
• Hur varierar sammansättningen på vattnet? 

 
Vidare undersöktes: 
 

 Hur skiljer sig ett spillvatten från hushåll jämfört med ett blandat vatten med flera 
typer av anslutna verksamheter, med avseende på metallhalt? 

• En jämförelse mellan Hammarby Sjöstad och Henriksdal 
 
1.3 METOD 
En litteraturstudie utfördes över vad som gjorts inom ämnesområdet samt kompletterades med 
egna provtagningar på hushållens avloppsvatten från Hammarby Sjöstad. Jämförelser mellan 
metallhalter gjordes med avloppsvatten från reningsverket Henriksdal i Stockholm. 
 
1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Det är viktigt att påpeka att det är svårt för att inte säga omöjligt att ta fram en ”typisk” 
sammansättning på ett avloppsvatten. Det kan ge bilden av att avloppsvattnet är en stabil 
homogen vätska som ser likadan ut överallt. Tanken med detta examensarbete var att utifrån 
de undersökningar som gjorts ge en bild utav ungefärliga värden och hur vissa ämnen varierar 
samt att diskutera var vissa ämnen kan tänkas härröra från. Miljöfarlighet gås igenom 
övergripande och mer i detalj för olika ämnen som tungmetaller och tre utvalda organiska 
miljöfarliga ämnen; Dietylhexylftalat (DEHP), linjära alkylbensensulfonater (LAS) och 
triclosan. I övrigt utreddes dynamiken på vattnet, d.v.s. hur det förändrades, dels under 
transport och dels under dygnet. 
 
Examensarbetet begränsades till hushållens obehandlade spillvatten, se figur 1. De 
avloppsfraktioner som ingår i hushållsspillvatten är urin, fekalier och bad-, disk- och tvätt- 
(BDT) vatten. 
 
Bidrag av miljöfarliga ämnen från dagvatten och industriområden togs ej upp i annat fall än 
som ingående fraktioner vid jämförelsen med blandade avloppsvatten. Avloppsvattnets 
innehåll av mikroorganismer, virus och andra patogener undersöktes inte. Även 
läkemedelsrester i avloppsvatten utelämnades i detta arbete. Likaså belystes inte 
reningsprocesser eller avyttringsproblematiken för slam nämnvärt.  
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Figur 1 Rutan i bilden visar avgränsningen som satts upp för examensarbetet, nämligen de 
 aktiviteter (bilden anger endast exempel på detta) som hushållet bidrar med till 
 avloppsvattnet (egen bildutformning). 

Det fanns inte någon möjlighet att analysera organiska miljöfarliga ämnen i 
hushållsspillvattnet och därför användes enbart data från tidigare studier till detta område. De 
tre utvalda organiska miljöfarliga ämnena valdes ut eftersom de troligtvis ska komma att ingå 
i ett framtida mätstationsprojekt för spillvattnet från Hammarby Sjöstad (Björlenius & 
Hellström, 2002; Cerne et al, 2001; Wahlberg, arbetsmaterial 2001). Tungmetaller som 
studerades avgränsades till metallerna: Bly (Pb), kadmium (Cd), koppar (Cu), krom (Cr), 
kvicksilver (Hg) nickel (Ni) och zink (Zn) eftersom de kunde analyseras och är vanligt 
förekommande i litteraturen. 
  
1.5 DEFINITIONER 
 

• KL-vatten, Svartvatten: Klosettvatten. Avser avlopp från WC, dvs. 
fraktionerna urin och fekalier och det 
spolvatten som används vid toalettbesök. 

• BDT-vatten, Gråvatten: Bad-, disk- och tvättvatten. Det vatten som 
används i hushållet till aktiviteterna ovan 
samt övriga aktiviteter kopplat till 
vattenanvändning som inte innefattar 
klosettvatten.  

• Hushållsspillvatten, Avloppsvatten 
från hushåll: 

KL-vatten + BDT-vatten samt vatten från 
övrig liknande verksamhet som skolor, 
sjukhus och daghem. 
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2 LITTERATURSTUDIE 
Det här kapitlet utgör den teoretiska delen av arbetet och introducerar den oerfarne i ämnet. 
Vidare beskrivs de fakta som hittats och som knyter an till frågeställningarna för 
examensarbetet. Materialet som presenteras i litteraturstudien kommer från rapporter, 
artiklar och konferensblad samt personlig kommunikation. 
 
2.1 HUSHÅLLSSPILLVATTEN 
Ett avloppsvatten från hushåll är en inhomogen vattenmassa innehållande det tappvatten som 
förbrukas samt fraktionerna urin, fekalier tillsammans med övriga hushållskemikalier och 
ämnen som medvetet och omedvetet spolas ned i avloppet. Eftersom 30 000 ämnen räknas 
som vardagligt använda, så kommer sannolikt flertalet av dessa att hamna i 
hushållsspillvattnet (Palmquist, 2001). Med andra ord består avloppsvattnet av lösta, 
kolloidala och partikulära ämnen av organisk och oorganisk natur. Den organiska delen utgörs 
främst av kolhydrater, proteiner och fetter medan den oorganiska kan vara sand och grus samt 
metaller och andra joner. För att bedöma olika behandlingsmetoder och alternativ för 
hushållsspillvatten så måste kompositionen och kvantiteterna vara kända (Vinnerås, 2002). 
 
Skillnaden för ett hushållsspillvatten jämfört mot ett blandat avloppsvatten med flera 
ursprungskällor (industriverksamhet, dagvatten, inläckage, dräneringsvatten) är att det är 
”tjockare”, dvs. innehåller mer organiskt material och närsalter. En undersökning från 
Ryaverket i Göteborg visar att hushållens andel av det totala flödet till reningsverket är 33 % 
(Strandberg et al, 2001). Denna siffra varierar naturligtvis för varje avloppssystem beroende 
på hur många hushåll som är inkopplade. Hushållsspillvattnets sammansättning kan på samma 
sätt som för ett blandat avloppsvatten anges med fysiska, kemiska och biologiska parametrar 
(bilaga 1). Fysiska parametrar kan vara färg, lukt, turbiditet och densitet och mer VA-specifikt 
avsättbart material och torrsubstans (TS) med dess undergrupper (SS, TOC, GR m.fl.). 
Kemiska parametrar som är av intresse för att ge en bild av sammansättningen är delen 
organiskt material och mäts med COD- och BOD-metoderna. Övriga parametrar som är 
intressanta att mäta är pH, alkalinitet, konduktivitet och innehåll av näringsämnen som kväve 
och fosfor samt oorganiska beståndsdelar (t.ex. tungmetaller). Biologiska parametrar är 
speciellt viktiga för processer i verket och innefattar kontroll av vilka mikroorganismer som 
vattnet innehåller samt patogeninnehållet. 
 
Reningsverken är främst byggda för att reducera halterna av näringsämnen som finns i vattnet 
och se till att syreförbrukande material inte släpps ut till recipient. De är dock inte utformade 
för att ta omhand om de främmande ämnen i vattnet som utgörs av tungmetaller och organiska 
miljöföroreningar vilket gör att flera ämnen passerar reningsstegen och hamnar i slammet 
och/eller i utgående vatten (Levlin, Westlund & Hultman, 1996).  
 
De fysiska-, kemiska- och biologiska beståndsdelar som ett avloppsvatten består av, varierar 
ständigt och är tims-, dygns- vecko- och månadsmässigt oberoende av flödet. Det föreligger 
därför en stor osäkerhet vid angivelse av exakta värden på ett avloppsvatten (Tchobanoglous 
& Burton, 1991). En typisk sammansättning på beståndsdelar i ett obehandlat avloppsvatten 
ses i tabell 2 och är hämtad från Tchobanoglous och Burton (1991). De värden som anges är 
vägledande men inte fastställda utifrån diskussionen ovan. Ett renodlat hushållspillvatten kan 
utifrån diskussionen ovan om att hushållsspillvattnet är mer koncentrerat antas ha den starka 
koncentrationens egenskaper (tabell 2). 
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Tabell 2 Ungefärliga data på VA-parametrar i ett obehandlat avloppsvatten. Parametrarnas 
 koncentration varierar och har klassats i tre nivåer som svag, medel och stark 
 (Tchobanoglous & Burton, 1991).  

Parameter 
 

Svag 
koncentration 

[mg/l] 

Medel 
koncentration 

[mg/l] 

Stark 
koncentration 

[mg/l] 
TS 350 720 1200 
SS 100 220 350 
Avsättbart [ml/l] 5 10 20 
BOD5 110 220 400 
COD 250 500 1000 
TOC 80 160 290 
N – tot 20 40 85 
P – tot 4 8 15 
Klorider 30 50 100 
Sulfater 20 30 50 
Alkalinitet 
(CaCO3) 

50 100 200 

Totala halten 
koliformer 
[antal/100 ml] 

106-107 107-108 108-109 

 
Mätningar på hushållsspillvatten från Hammarby Sjöstad har pågått från och till sen år 2000. 
J. Bengtsson (2003) anger riktvärden för inkommande vattnet från Hammarby Sjöstad baserat 
på miljömål och uppmätta värden och jämför det med avloppsvatten från Henriksdals 
reningsverk (tabell 3). 
 
Tabell 3 Data för vatten från Hammarby Sjöstad (pumpstationen) samt för Henriksdals 
 reningsverk (Bengtsson, J. 2003). 

Parameter Hammarby Sjöstad [mg/l] Henriksdal [mg/l] 
Flöde 100 l/p,d 300-400 l/p,d 
BOD7 300 160 
COD 700 420 
N-tot 60 34 
P-tot 13 6 
SS 350 250 

 

2.1.1 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR I SVERIGE 
Nedan redovisas tidigare undersökningar som gjorts på obehandlat avloppsvatten från hushåll 
(i Sverige). Undersökningarna är ofta utförda vid ekobyar eftersom det funnits möjlighet att 
mäta de olika avloppsfraktionerna separat på dessa. Läsaren bör observera att någon 
fullständig bild av varje individuell undersökning ej kan göras på grund av arbetets 
tidsbegränsning, utan istället hänvisas till den specifika litteraturen som ses i referenslistan. 
 
1967 utkom från statens institut för byggnadsforskning rapporten ”Hushållsspillvattnet -
sammansättning och egenskaper” (Olsson, 1967). Motivet till rapporten var att det förelåg ett 
behov att utreda mängden och arten av föroreningar från hushållens avloppsvatten eftersom 
uppfattningen om dessa grundades på bedömningar och beräkningar från material som ansågs 
gammalt och oexakt. Undersökningen utfördes i ett bostadshus (Bromsten, Stockholm) med 
separata KL- och BDT-vattenledningar. Huvudvikten lades på BDT-vattnet som kunde delas 
upp ytterligare inom fastigheten och förutom en tvättstuga undersöktes kök och badrum 
separat samt i kombination med varandra. Totalt undersöktes 25 lägenheter. Familjernas 
hemmavaro samt mat, disk och tvättvanor undersöktes i samband med den intensiva 
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provtagningen som pågick under tolv veckor. Parametrar som undersöktes var flöde, pH, 
konduktivitet, BOD5, COD, SS, TS, glödrest, glödförlust, kväve, fosfor och bakterier (Olsson, 
1967). Tio år senare gjordes en uppföljning på studien och samma försöksanläggning 
nyttjades (Karlgren et al, 1977). Provtagningsperioderna var två veckoperioder 1975 och 
1976. Som tidigare fokuserade man på BDT-vattnet och de möjligheter som fanns att få detta 
uppdelat i kök- och badrumsfraktioner. Parametrar som ingick i analyserna var samma som 
den tidigare undersökningen förutom att TS, SS och glödrest och –förlust ej genomförts. I 
denna studie analyserades även metallinnehållet i bad- och köksvatten (Karlgren et al, 1977).  
 
1989 gjordes en undersökning i Göteborg där vatten från två bostadsområden (600 respektive 
2500 personer) provtogs samtidigt som inkommande vattnet till Ryaverket och analyserade 
flertalet olika ämnen baserat på en framtagen norsk lista med s.k. ”Priority Pollutants”. Det 
gav en uppfattning om hushållens bidrag av miljöstörande ämnen till avloppssystemet och 
Ryaverket1. Resultaten visade på att hushållens bidrag av föroreningar är betydande i vissa 
fall och klart mätbara i andra fall. För aktuell undersökning var hushållens bidrag störst för 
fenol, kresol, dietylftalater, butylbensylftalat, tri-n-butylfosfat och bromidklormetan (NV, 
1992).  
  
1990 undersökte Stockholm Vatten avloppsvattnet från fem bostadsområden i Stockholm 
samt inkommande och utgående vatten vid Henriksdals reningsverk (Stockholm Vatten, 
1990). Miljöfarliga ämnen stod i fokus och metaller samt organiska föroreningar som 
komplexbindare, tensider, mjukgörare, klororganiska föreningar m.m. undersöktes. Totalt 
undersöktes 55 olika parametrar i varje provtagningspunkt vid två till tre tillfällen. Områdena 
valdes så att eventuella skillnader mellan olika typer av bostadsformer (villa, flerfamiljshus) 
skulle framgå. Dessutom valdes även områden med kombinerat och duplikat system för att se 
om skillnader på grund av dagvatten förelåg. Områdena var: Stora Essingen (ca 220 hushåll), 
Fagersjö (46 hushåll), Bandhagen (250 hushåll), Gröndal (440 hushåll) och Vasastaden (1900 
hushåll). Studien visade att hushållen står för en stor del av de undersökta ämnenas transport 
till avloppssystemet, i många fall för mer än hälften (Stockholm Vatten, 1990). 
 
Naturvårdsverket gav 1995 ut rapporten ”Vad innehåller avlopp från hushåll?” där hushållens 
spillvatten undersöktes på nytt (NV, 1995). Rapporten utgörs av en litteraturstudie av tidigare 
material och en kompletterande fältstudie på BDT-vatten utförd på en ekoby och ett daghem i 
Tuggelite (Karlstad) och ett personalkök på Volvo i Göteborg samt vid ett skolkök i Orust 
kommun. Rapporten resulterade i schablonvärden för svenska förhållanden på hushållens 
avloppsvatten (NV, 1995). 
 
1998 undersöktes urinsorterande system i en ekoby (Understenshöjden) och ett 
hyreshusområde (området Palsternackan) (Jönsson, Burström & Svensson, 1998). Mängd och 
sammansättning, toalettanvändning och hemmavaro studerades. Mätningarna genomfördes 
under två 14-dagarsperioder på respektive område motsvarande 4480 persondygn i 
Understenshöjden och 1653 persondygn i Palsternackan (Jönsson, Burström & Svensson, 
1998). 
 
Ett annat ekoboende som undersökts är Ekoporten i Norrköping (Weglin & Vinnerås, 2000). 
Det är ett flerfamiljshus med 18 lägenheter som byggts om till ett ”experimenthus” med 
separata ledningar för de olika fraktionerna. Undersökningen baserades på mätningar av urin, 
fekalier, BDT-vatten och fast organiskt avfall för de 34 personerna i boendet under tre 

                                                 
1 Under antagandet att de undersökta bostadsområdena representerade alla hushåll anslutna till reningsverket.  
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tolvdagarsperioder i april – maj 1999. Flödet, hemmavaron och toalettanvändningen samt 
flertalet parametrar inklusive näringsämnen och metaller analyserades (Weglin & Vinnerås, 
2000). 
 
Vibyåsen, i Sollentuna utanför Stockholm är ett bostadsområde med separata BDT- och KL-
system som undersökts (Palmquist, 2001). Undersökningen fokuserade på miljöfarliga ämnen 
i fraktionerna. BDT-vattnet samlades upp från 47 hushåll med totalt 169 personer och KL-
vattnet samlades upp från 44 hushåll med sammanlagt 141 boende. Gråvattnet samlades in 
som blandade tretimmarsprov och svartvattnet togs i samband med ordinarie tömning av 
lagringstank för KL-vattnet. Ordinarie VA-parametrar analyserades samt ett stort antal 
organiska och oorganiska ämnen (Palmquist, 2001). 
 
Under 2001 undersöktes det ekologiska kollektivhuset Gebers utanför Skarpnäck i Stockholm 
(Andersson & Jensen, 2002). Eftersom separata system för de olika fraktionerna fanns kunde 
fast organiskt avfall, urin, fekalier och BDT-vatten provtas och analyseras separat från de 32 
lägenheterna med totalt 79 boende. Både ordinarie VA-parametrar samt metaller och 
organiska föroreningar undersöktes. Dessutom utfördes en inventering av de boendes 
hushållskemikalier. Undersökningen omfattande 21 dygn uppdelat på tre veckolånga perioder. 
 
Stockholm Vatten har undersökt hushållsspillvatten från bostadsområdet kring Pilvingegatan i 
Skarpnäck årligen sedan 1995 fram till 20022. Provtagningen startades i samband med att 
stadsdelen i samarbete med miljöförvaltningen påbörjade projektet ”leva miljövänligt” 1994 
(Klas Öster, personlig kommunikation). Tanken var att de boende i dessa kvarter skulle 
informeras om vad de kunde göra för att vattnet inte skulle bli så förorenat för att sedan mäta 
och analysera spillvattnet från hushållen. På så sätt skulle man kunna se om 
informationskampanjen minskat tillförseln av skadliga ämnen till dag- och spillvattennätet 
samt undersöka hur fritt från miljöfarliga ämnen man skulle kunna få ett avloppsvatten från 
hushåll (Andersson, Å. 2003). Mätningarna har skett under två veckor varje år, förutom år 
2001 då inga mätningar skedde, och analyserats som två veckoprover. Parametrar har varit 
ordinarie VA-parametrar samt metaller och en del organiska ämnen (bilaga 8).  
 
De framtagna schablonvärdena från Naturvårdsverket har utifrån senare genomförda studiers 
resultat ifrågasatts. Argumenten är att schablonvärden baserats på för få undersökningar och 
för gamla data. Vinnerås (2002) har tagit fram nya värden genom en sammanställning av 
senare undersökningar (Ekoporten, Gebers, Vibyåsen och beräkningar från Ryaverket i 
Göteborg). Det är främst schablonvärdena för BDT-vattnet som ifrågasatts då de bygger på en 
utspridd undersökning (NV, 1995) samt en äldre undersökning från mitten av 1960-talet 
(Olsson, 1967). Även i rapporten från Naturvårdsverket om system för återföring av fosfor ur 
avlopp (NV, 2002c), finns förslag på andra ingångsvärden för avloppsvatten. Förslag på nya 
schablonvärden pågår också inom ramen av forskningsprogrammet Urban Water till 
modelleringsverktyget URWARE (URban WAter REsearch). Förslag till nya schablonvärden 
ses i tabell 4. 

                                                 
2 Även år 2003 har mätningar gjorts men de resultatdata har inte kommit till författaren i tid och utelämnas 
därför. 
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Tabell 4 Jämförelse mellan svenska schablonvärden och framlagda nya förslag baserade på 
 nyare undersökningar. A = Naturvårdsverkets schablon (NV, 1995),  
 B = Schablonförslag (Vinnerås, 2002), C = Beräkningsunderlag (NV, 2002c). 

Parameter [enhet/p,år]

A B C A B C A B C
Våtmassa [kg] 365 550 550 36,5 51 40 55000 36500 40000
Torrmassa [kg] 21 21 21,9 12,8 11 18 29,2 20 29,2
BOD7 [g] 7300* - 7300* 7300* - 7300* 10220 9500 10220
COD [g] - 31100* - 31100* 26280 19000 14300
N [g] 4000 4000 4015 550 550 548 365 500 234
P [g] 365 365 365 183 183 183 110 190 182
K [g] 910 1000 1100 365 365 400 180 365 1000
Cu [mg] 37 37 37 400 400 402 <2190 2900 3211
Cr [mg] 3,7 3,7 3,7 7,3 7,3 7,3 <1830 365 469
Ni [mg] 2,6 2,6 2,6 27 27 27 <1100 450 660
Zn [mg] 16,4 16,4 16 3900 3900 2800 <18250 3650 5600
Pb [mg] 0,73 0,73 0,7 7,3 7,3 7,3 <1095 365 432
Cd [mg] 0,37 0,25 0,4 3,7 3,7 3,7 <219 15 18
Hg [mg] 1,1 0,3 0,5 2,3 3,3 7,6 <21,9 1,5 10

Urin Fekalier BDT

*) Både urin + fekalier  

2.1.2 BDT-VATTEN. 
Bad, disk och tvättvattens karaktär beror på inkommande dricksvattenkvalitet, typ av 
ledningsnät för både inkommande dricksvatten och utgående BDT-vatten, samt på hushållens 
aktiviteter. BDT-vattnet är den fraktion som innehåller flest ämnen. Vilka ämnen som ingår 
varierar från ställe till ställe där livsstil och vanor (t.ex. kemikalieanvändning) tillsammans 
med rådande infrastruktur (rörmaterial etc.) spelar in (Eriksson et al, 2002). Det är samtidigt 
störst till volym och uppskattningsvis 66-75 % av avloppsvattnets volym innehåller BDT-
vatten (Vinnerås, 2002). Enligt Svenska schablonvärdet förbrukas ca 150 liter BDT-vatten per 
person och dygn (NV, 1995). Senare statistik från VAV bekräftar detta värde (VAV, 1997) 
medan flera senare undersökningar i främst ekoboenden erhållit lägre värden (Weglin & 
Vinnerås, 2000; Palmquist, 2001; Andersson & Jensen, 2002 m.fl.). Vattnet innehåller 
vanligtvis lägre halter av organiskt material och näringsämnen än urin och fekalier (Eriksson 
et al, 2002; Vinnerås, 2002, Palmquist, 2001 m.fl.) men större del av miljöföroreningar, 
eftersom de aktiviteter som genererar fraktionen ofta innefattar någon sorts kemisk 
hushållsprodukt. Hushållsaktiviteterna som i huvudsak genererar BDT-vatten är personlig 
hygien, disk, tvätt och matlagning, se fördelningen dem emellan i figur 2 (VAV, 1997). 
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Figur 2 Fördelning av de aktiviteter i hemmet som genererar BDT-vatten (VAV, 1997). 
 
Andelen syreförbrukade ämnen i BDT-vatten är inte lika stor som för svartvattnet eftersom 
mindre del organisk substans tillförs vattnet.  
Näringsämnen som fosfor, kväve och kalium i BDT-vatten kan sägas bestå av ett 
”bakgrundsvärde” från tillförsel av matrester samt hudrester vid bad och dusch. Utöver det 
tillkommer främst fosfor och kalium från rengöringsmedel och andra hushållskemikalier. 
Även eventuell tvätt av blöjor inverkar på kvävehalten i BDT-vatten (NV, 1995). 
 
Metallhalten i BDT-vatten kan bero på dricksvattenkvalitén, vattenledningarnas material, 
utlakning från metallföremål vid disk och tvätt, från dammpartiklar m.m. (NV, 1995). För 
damm är metallhalten speciellt hög från de små partiklar som ej kan sugas upp utan måste 
torkas bort (Vinnerås, 2002). Hushållens medvetenhet att inte tillföra metallavfall (t.ex. 
konstnärsfärg rik på kadmium) till avloppsnäten bidrar naturligtvis också. En del 
tungmetaller, exempelvis kadmium, uppträder som föroreningar vid brytning av fosfor och 
ingår som biprodukt i fosforhaltiga rengöringsprodukter medan zink ingår i bl.a. 
mjällschampon (Nordström, 2003). 
 
Organiska miljöfarliga ämnen i BDT-vattnet härrör från de hushållskemikalier som används. 
De förekommer ofta i mycket låga koncentrationer och är svåra att kontrollera. En studie från 
Danmark visar att ca 900 organiska föroreningar potentiellt ingår i BDT-vatten genom att 
studera innehållsdeklarationer på olika vanliga hushållskemikalieprodukter (Eriksson et al, 
2002). I tabell 5 ses en sammanställning på de ovan nämnda undersökningar som genomförts 
på BDT-vatten.  
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Tabell 5 Sammansättning på BDT-vatten enligt tidigare undersökningar: Bromsten (Olsson,
  1967; Karlgren, 1977), Tuggelite (NV, 1995), Ekoporten (Weglin & Vinnerås,
  2000), Vibyåsen (Palmquist, 2001), Gebers (Andersson & Jensen, 2002) samt
  schablon (NV, 1995).  

Parameter Enhet Bromsten 
(1967)

Bromsten 
(1977) Tuggelite Eko- 

porten Vibyåsen Gebers Medel- 
värde***

NV 
schablon 

(1995)
Volym [l/p,d] 120,5 - 108 104 66,4 110 101,8 150
TS [g/p,d] 77 - 80 59,1 41,5 40 59,5 80
SS [g/p,d] 17,3 - 9,1 - - 10 12,1 16
COD [g/p,d] - - 33,5 6,71 39 48 31,8 -
BOD [g/p,d] 25* 28,3* 17,7 7,71 27,7 21 21,2 28
Totalkväve [g/p,d] 1,1 0,72** 0,82 1,74 0,64 1,4 1,1 1
Totalfosfor [g/p,d] 2,2 0,29 0,36 0,45 0,5 0,6 0,7 0,6
Kalium [g/p,d] - - 0,66 4,15 0,54 0,95 1,6 0,5
Svavel [g/p,d] - - - 1,97 1,6 1,6 1,7 -
Kond. [mS/m] 167,3 - - 546 - 461 391,4 -
Bly [mg/p,d] - - <6,8 1,4 0,17 0,24 0,6 <3
Kadmium [mg/p,d] - - <0,6 0,03 0,006 0,015 0,02 <0,6
Koppar [mg/p,d] - - 5,8 11,5 4,1 6,5 7,0 <6
Krom [mg/p,d] - - 3,6 1 0,25 0,4 1,3 <5
Kvicksilver [mg/p,d] - - <0,06 <0,01 0,001 0,003 - <0,06
Nickel [mg/p,d] - - <2,6 0,83 0,73 0,66 0,7 <3
Zink [mg/p,d] - - 26 13,1 4,3 7 12,6 <50

**) Kjeldahlkväve
*) BOD5, övriga BOD7 

***) Värden <X ingår ej i medelvärdet. Medelvärde har ej räknats ut för färre än tre värden  

2.1.3 KL–VATTEN 
I klosettvattnet ingår fraktionerna urin och fekalier samt spolvatten och toalettpapper. Intaget 
av föda påverkar utsöndring av ämnen i urin och fekalier och därmed sammansättningen på 
dessa (NV, 1995). Generellt kan man dock säga att båda fraktionerna innehåller höga halter 
växtnäringsämnen i förhållande till volym samtidigt som metallinnehållet är lågt. 
Anledningen till detta beror på att tungmetallerna har ett lågt innehåll i vår föda och därmed 
blir intaget och utsöndringen låg (Vinnerås, 2002). Det mesta av intagna metaller passerar ut 
genom kroppen, främst via fekalierna (ca 90 %) medan resterande del sker via urinen (NV, 
1995).  
 
Urin bildas när material metaboliseras och skiljs från blodströmmen till urin i njurarna 
(Vinnerås, 2002). Huvuddelen består av vatten men även proportionerlig mängd av intagna 
näringsämnen. Urin är den fraktion som innehåller mest näringsämnen per volymenhet. 
Fraktionen utgör < 1 % av totala volymen hushållsspillvatten men innehåller ungefär 80 % av 
kvävet och 50 % av fosforn samt 60 % av kaliumet (Andersson & Jensen, 2002). 
Urinmängden som produceras är relativt konstant om 1-1,5 l/p,d (Jönsson, 2002). I färsk urin 
återfinns kvävet som 80 % urea, 7 % ammoniak och 6 % kreatin medan övrigt finns som fria 
aminosyror och korta peptider. Fosfor återfinns till mer än 95 % som oorganiskt fosfat. 
Kalium finns som fria joner (Vinnerås, 2002).  
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Fekalier är nedbrutet och icke nedbrutet material som passerar genom kroppen. Till denna 
avloppsfraktion kommer även toalettpapper. Fekaliers komposition innehåller vattenlösligt 
kväve (50 %) där 20 % av detta är ammoniak och tillgängligt för växter. Ca 17 % av fekaliers 
kväve är uppbundet i levande organismer/bakterier och återstoden är organiskt kväve i 
molekyler i t.ex. ”uric acid” och enzymer. Fosfor är till största delen icke nedbrutet 
mineralsalt, kalciumfosfat. Kalium är till största del fria joner och i jämvikt med vätskan 
utanför tarmarna (Vinnerås, 2002). Fekalier är till volym och torrsubstans räknat den minsta 
fraktionen. Toalettpapper ingår ofta i fraktionen och även i de undersökningar som gjorts på 
fekalier. Spolvattnets volym varierar beroende på vilket typ av klosett som används. Den 
ordinarie vattenspolande klosetten avger ca 6 l/spolning medan snålspolande och separerande 
alternativ endast använder ca 0,2 l/spolning och uppåt beroende på spolfunktion och 
konstruktion (Weglin & Vinnerås, 2000). Nedan i tabell 6 ses en sammanställning över de 
undersökningar som gjorts på KL-vatten. 
 
Tabell 6 Sammansättning på KL-vatten enligt tidigare undersökningar Bromsten (Olsson, 
 1967), Vibyåsen (Palmquist, 2001), Ekoporten (Weglin & Vinnerås, 2000), Gebers 
 (Andersson & Jensen, 2002), svenska schablonvärden (NV, 1995) samt 
 beräkningsunderlag för avloppsvatten (NV, 2002c). 

Parameter Enhet Bromsten Vibyåsen Ekoporten* Gebers* Medelvärde 
**

NV 
schablon 

(1995)

Beräknings
underlag 
(NV (c), 

2002)
Mängd [kg/p,d] 8,50*** 28,50*** 2,13 1,97 - 50*** 1,62
TS [g/p,d] 53,00 90,53 53,70 70,00 66,8 95 109,32
SS [g/p,d] 30,00 - - - - 27 -
COD [g/p,d] - 64,40 - 14,51 - - 85,20
BOD7 [g/p,d] 22,20 29,54 - 8,35 20,0 20 20,00
Totalkväve [g/p,d] 11,00 4,28 10,68 12,45 9,6 12,5 12,50
Totalfosfor [g/p,d] 1,60 1,22 1,27 1,38 1,4 1,5 1,50
Kalium [g/p,d] - 2,14 4,71 3,01 3,3 3,5 4,11
Svavel [g/p,d] - 1,00 - 0,85 - - -
Bly [mg/p,d] - 0,06 1,30 0,05 0,47 <0,02 0,02
Kadmium [mg/p,d] - 0,01 0,02 0,02 0,02 <0,01 0,01
Kvicksilver [mg/p,d] - 0,02 0,01 0,01 0,01 0,07 0,02
Koppar [mg/p,d] - 3,58 6,99 1,79 4,12 1,20 1,20
Krom [mg/p,d] - 0,07 0,21 0,14 0,14 0,03 0,03
Nickel [mg/p,d] - 0,26 0,39 0,24 0,30 0,08 0,08
Zink [mg/p,d] - 14,97 13,73 46,69 25,13 10,85 7,71

***) i l/p,d d.v.s. med spolvatten

*) urin + fekalier
**) Medelvärde endast uträknat där minst 3 värden finns
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2.2 EGENSKAPER HOS MILJÖFARLIGA ÄMNEN. 
Avloppsreningsverket fungerar som en länk mellan teknosfären och miljön. I samhället 
cirkulerar idag mer än 102 800 kemiska ämnen varav 30 000 kan betraktas som vardagligt 
använda (European Commission, 2001; Eriksson, 2002). 60 miljoner ton, fördelat på ca 20 
000 olika kemiska ämnen, är klassificerade som miljöfarliga ämnen i Sverige (Palmquist, 
2001). Enligt naturvårdsverket och kemikalieinspektionen har många av de skadliga ämnena 
negativ effekt på vår hälsa och miljö. Spridandet av kemiska ämnen kan vara en förklaring till 
oförklarade biologiska effekter på miljön och människors hälsa. Eftersom stora mängder 
skadliga ämnen ackumulerats i samhället kommer de att läcka ut från många olika diffusa 
källor och spridas under en lång tid framöver (NV, 1999). Ämnen som har sådana egenskaper 
att de kan skada levande organismer sägs vara toxiska. Om de ämnena återfinns ute i 
naturmiljön kallas de ofta för miljögifter. Man ska komma ihåg att praktiskt taget alla ämnen 
har toxisk verkan i tillräckligt höga doser. En del ämnen kan dock vara kraftigt toxiska i små 
doser och kallas akuttoxiska. Sådana ämnen är oftast starkt reaktiva och kortlivade medan 
andra ämnen kan ge en toxisk verkan på organismer även fast det inte tillförs i sådana 
mängder att det orsakar akut skada på organismen. En organism kan drabbas av en liten 
störning i cellerna eller i arvsmassan och dessa förändringar kan sedan ge upphov till tumörer 
eller skador på nästa generation. I detta fall talar man om kronisk toxicitet. Exempel på olika 
kroniska toxiska substanser är cancerogena, mutagena och reproduktionshämmande 
substanser (CMR-substanser) samt endokrinstörande substanser3  
 
Ju längre tid organismen exponeras för ämnet i fråga, desto större är risken för att kroniska 
skador uppstår. Med andra ord är de ämnen som är mest persistenta (långlivade) och stabila i 
naturmiljön de som är mest problematiska eftersom det finns risk för en lång och upprepad 
exponering. Om utsläppen eller frigörelsen av ämnet dessutom är större och snabbare än 
nedbrytningen kan höga halter av ämnet lagras i miljön. Ett vanligt exempel på ett sådant 
organiskt ämne är PCB men olika tungmetaller som exempelvis bly och kadmium är därför 
betraktade som mycket allvarliga miljögifter eftersom de förutom sin kraftiga giftverkan 
därtill är grundämnen och oförstörbara (Bernes, 1998). 

2.2.1 HUR KLASSAS ETT ÄMNE SOM MILJÖFARLIGT? 
Ämnen innehar olika egenskaper och om någon av dessa innebär att ämnet är svårnedbrytbart, 
toxiskt mot vattenlevande organismer eller bioackumulerande kommer ämnet att klassas som 
miljöfarligt (Svärd & Wahlberg, 1998). Man skiljer på miljöfarligt för vattenmiljö och 
miljöfarligt för övrig miljö. Nedan anges de tester som görs på ämnen för att se om de är 
miljöfarliga eller inte. Utförligare beskrivning finns i OECD Guidelines (OECD, www). 
 
Nedbrytbarhet 
En persistent, i.e. långlivad substans kan ackumuleras i både miljön och i organismer eftersom 
dess inkommande bidrag är högre än dess utgående pga. låg nedbrytningshastighet (Bernes, 
1998). Ju snabbare nedbrytning under aeroba och anaeroba förhållanden desto mindre risk för 
att ämnen kommer att störa miljön. Detta är den allra viktigaste egenskapen ur miljösynpunkt. 
Det är viktigt att även undersöka nedbrytningsprodukterna, metaboliterna, eftersom de kan 
inneha värre egenskaper ur miljösynpunkt än ursprungsämnena. Även om ett ämne inte 
uppvisar några toxiska egenskaper men stannar kvar länge i miljön kan det utgöra en risk 
längre fram i tiden då det byggs upp halter i tillräckligt höga kvantiteter (Svärd & Wahlberg, 
1998). Det är alltså nedbrytningshastigheten som är avgörande och produktinformation i stil 

                                                 
3 Endokrina systemet = kroppens körtelsystem och dess avsöndrande hormoner. Styr utveckling, tillväxt och 
fortplantning och beteende hos djur och människor.  
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med ”biologiskt nedbrytbar” eller ”nedbrytbart” är meningslös eftersom det inte anger om 
produktens ämnen bryts ner lätt och snabbt. Standardtest för lättnedbrytbarhet sker genom att 
kontrollera syreförbrukning och CO2-produktion. Gränsen för lättnedbrytbarhet sätts antingen 
vid att mer än 60 % av ämnet mineraliseras inom 28 dygn mätt som koldioxidproduktion eller 
syrekonsumtion eller att mer än 70 % av ämnet mineraliserats inom 28 dygn och mäts som 
reduktion av löst organiskt kol (OECD Guidelines 301 A-F). Om ämnet inte är lättnedbrytbart 
enligt definition ovan så betyder inte det ämnet inte bryts ner i miljön överhuvudtaget. Man 
kan då tillämpa fler tester och se hur ämnets bryts ner under mer gynnsamma förhållanden. 
Denna nedbrytbarhet anges som fullständigt nedbrytbar, potentiellt nedbrytbar eller 
svårnedbrytbar (OECD Guidelines 302 A-C). Testtiden kan här variera från 28 dygn till flera 
månader. Anaeroba nedbrytningsförhållanden testas sällan överhuvudtaget (Svärd & 
Wahlberg, 1998). 
 
Giftighet 
En substans giftighet varierar och det är svårt att entydigt säga något om ett ämnes giftighet 
eftersom flertalet faktorer inverkar. Viktigast är omgivningen ämnet befinner sig i. Vissa 
miljöer är mycket känsligare än andra, t.ex. vattenmiljön. Nedbrytningshastigheten spelar 
också in och är avgörande för att ett ämne ska kunna finnas kvar miljön och bete sig toxiskt. 
Vattenlevande organismer är känsliga för yttre påverkan och därför testar man oftast ämnens 
toxicitet på sådana. Man kan undersöka giftighet i olika former, man skiljer på letala och 
subletala effekter. Exempel på det förstnämnda är minskad överlevnad och uttrycks som en 
LC50 eller LC20 koncentration (Lethal Concentration), d.v.s. den tillförda koncentration då 
hälften alternativt 20 % av försöksorganismen dött. När man tittar på subletala effekter som 
t.ex. reproduktions-, tillväxt eller fysiologiska störningar anges giftigheten istället som EC50 
alternativt EC20 koncentrationer (Effect Concentration). De koncentrationerna anger när 50 % 
respektive 20 % av de testade organismerna uppvisar en viss effekt jämfört med 
kontrollorganismer (Svärd & Wahlberg, 1988). De vattenlevande organismer som vanligtvis 
testas är alger, Daphnia (vattenloppor) och fisk (ex. sebrafisk). (OECD Giudelines 201-203). 
 
Bioackumulerbarhet  
En substans är bioackumulerbar om den är direkt tillgänglig för upptag av organismer och 
samtidigt metaboliseras och avsöndras sakta ur organismen. På så sätt får substansen högre 
koncentrationer i organismen än i omgivande miljö. Egenskaper som gör ämnen 
bioackumulativa är dess sätt att upptas av kroppen via t.ex. hud, lungor eller via mag-
tarmkanal och dess förmåga att binda till molekyler i organismen. En del tungmetaller, som 
t.ex. kvicksilver, binder lätt till proteinmolekyler medan det för organiska ämnen är avgörande 
om substansen är lipofil (fettlöslig) eller inte. Många av de organiska ämnena som framställs, 
är lipofila och kan därmed lagras i organismers fettvävnad och ackumuleras däri (Bernes, 
1998). Beskaffenheten för ett ämne att upplagras i en vattenlevande organism anges som en 
biokoncentrationsfaktor (BCF) och är kvoten mellan ämnets vikt i organismen i förhållande 
till omgivande vattenmiljö. BCF > 100 anses som bioackumulerbart (Svärd & Wahlberg, 
1988). Ett annat vanligt sätt att uppskatta ett ämnes bioackumulerbarhet är att studera ämnets 
förmåga att lösa sig mellan faserna oktanol och vatten. Oktanol är en alkohol som anses ha 
kemiska egenskaper liknande biologisk vävnad (SNF, 2001). Värdet uttrycks med 
fördelningskoefficienten Kow, som är kvoten mellan ämnets halter i oktanol och vatten vid 
jämvikt. Kow > 3 anses som bioackumulerbart och innebär att ämnet har 1000 gånger högre 
benägenhet att ansamlas i oktanolfasen än i vattenfasen (SNF, 2001). 
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2.3 TUNGMETALLER 

2.3.1 BAKGRUND 
Till skillnad från många andra föroreningar som hotar vår miljö kan inte tungmetallerna 
brytas ner eller förstöras eftersom de är grundämnen. Flera tungmetaller har en stor industriell 
användning och utvinns ständigt från litosfären (jordskorpan) och förs över till teknosfären 
där de lagras i form av produkter. Vid utvinning, produktion, användning och slutligen i 
avfallsledet sprids tungmetaller till vår miljö. Då de är onedbrytbara är det en bestående 
spridning som därmed är mycket svår att påverka i efterhand (Warfvinge, 1997). Till 
tungmetallerna brukar man räkna de metaller vars densitet överstiger 5 g per kubikcentimeter. 
Hit hör flertalet metaller men det är framförallt bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, 
nickel och zink som brukar förknippas i miljösammanhang eftersom de är mycket giftiga eller 
används i tillräckligt betydande mängder för att utgöra ett hot mot växter och djur. En del 
tungmetaller, exempelvis Cr, Cu och Zn, är livsnödvändiga för växter och djur i små 
mängder. I för höga doser blir dock dessa ämnen giftiga för organismen. Vissa tungmetaller 
(Pb, Cd, Hg) har ingen känd essentiell verkan överhuvudtaget. Tungmetaller kan ackumuleras 
i levande vävnader och föras vidare till högre nivåer i ekosystemet (NV, www). Olika 
tungmetaller påverkar människokroppen på olika sätt då de stör olika organ och enzymer. 
 
När man anger toxicitet för en metall tittar man oftast på en metall i taget. I verkligheten 
uppträder dock flera metaller samtidigt vilket kan ge s.k. kombinerade effekter. Förhöjda 
halter av kadmium är ofta förknippat med höga halter av zink då de är nära släkt med 
varandra och ofta förekommer tillsammans i naturen (Andersson, 2003). De kombinerade 
effekterna är mycket svåra att uppskatta. 

2.3.2 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Under andra hälften av 1900-talet ökade metallkonsumtionen kraftigt i hela västvärlden (NV, 
2002a). Tungmetaller finns därmed inlagrade i stora mängder i vår omgivning, speciellt i 
städer och upplagringen fortsätter att öka. Sörme (2003) beräknade att lagret av tungmetaller 
utslaget per capita4 i Stockholm 1995 var 170 kg Cu, 70 kg Pb, 40 kg Zn, 8 kg Cr, 4 kg Ni, 
0,2 kg Cd och 0,01 kg Hg. De största användningsområdena är tung elektrisk utrustning, 
kablar, tappvattensystem, batterier, mässingsprodukter samt galvaniserade ytor. Dessa 
områden domineras av de förstnämnda metallerna ovan; Koppar, bly och zink. De flesta av 
dessa metaller befinner sig i skyddade miljöer och kommer därför inte att avge emissioner 
inom överskådlig framtid (Sörme, 2003). Övriga betydande användningsområden för övriga 
tungmetaller är rostfritt stål (Cr och Ni), pigment, stabilisatorer, batterier (Cd) och 
amalgamfyllningar (Hg) (NV, 2002a).  

2.3.3 EMISSIONER OCH FÖREKOMSTFORM 
De mest toxiska av metallerna Hg, Pb och Cd, har skapat stora problem både i miljön och för 
människors hälsa och ska avvecklas ur samhället (NV, 2002a). De får inte användas annat än i 
undantagsfall enligt fattat riksdagsbeslut. Historisk användning och ackumulerad mängd gör 
dock att emissioner från dessa metaller kommer att fortgå en lång tid framöver och bl.a. 
påverka dagens inflöde av metaller till reningsverken (NV, 2002a). Lohm et al (1997) 
uppskattar att en mycket begränsad del (ca 10 %) av totalt konsumerad metall i Sverige har 
nått biosfären. Resten finns till stor del kvar i produkter och betydande mängder finns i 
                                                 
4 Siffrorna är baserade på folkmängd i Stockholm stad 1995 (711 119 personer). Som jämförelse hade 
befolkningen ökat till 759 339 i mars 2003 (SCB) men då metallagrets exakta ökning är okänd redovisas 1995 
års värden. 
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storstadsområden där stora befolkningsgrupper kan komma att exponeras. För att minimera 
den risken gäller det att identifiera de områden där metallerna utsätts för exponering och 
genererar emissioner som är skadliga för miljö och hälsa (NV, 2002a). Ett tydligt sådant 
exempel är trafiken (slitage av bromsbelägg, däck, asfalt etc.). Andra exempel är infrastruktur 
som inte är skyddad mot väder och vind, exempelvis hustak och fasader. En annan viktig 
diffus källa är deposition från atmosfären. Nedfallet har pågått länge och metallerna 
kvicksilver, bly och kadmium släpps fortfarande ut i stora mängder till luft i Europa (och 
globalt) och kan sedan spridas över stora avstånd från utsläppspunkten (NV, 2002a).  
 
När metaller slutligen hamnar i avloppsvattnet så uppträder de på olika sätt. Metallernas 
förekomstform är av största betydelse för deras biotillgänglighet och toxicitet. I vatten är dock 
förekomstformer svåra att förutse p.g.a. den höga komplexitet som råder. Tillgängligheten, 
vilket ofta anses motsvara potentialen för en metall att orsaka miljöstörningar, kan antas vara 
större om metallen är löst i vatten än om den är bunden till partiklar (Bengtsson F, 2003). 
 
Förekomstform kan till exempel vara metallassociering med kolloider (små partiklar) eller 
fördelning av metaller mellan specier i den lösta delen såsom fria joner, oorganiska komplex 
och mindre organiska komplex (Öhman, Malmberg & Wolf-Watz, 2000). 
 
De flesta metallerna återfinns komplexbundet till suspenderat material (Dalüge, 1998). 
Speciellt organiskt material komplexbinder metaller. Olika metaller uppträder på olika sätt 
beroende på dess egenskaper. Kadmium, koppar, bly och krom är ofta bundet till organiskt 
material, medan zink i mindre grad binder till organiskt material. Fria metalljoner 
förekommer generellt i mindre utsträckning (Öhman, Malmberg & Wolf-Watz, 2000). Därför 
hamnar de flesta tungmetaller till slut i slammet och gör således slammet oattraktivt att tillföra 
brukbar mark. Gränsvärden har införts för hur höga metallhalter slammet får innehålla för att 
tillåtas användas på åkermark5.  

2.3.4 ÄMNESSPECIFIKT OM DE VANLIGASTE TUNGMETALLERNA  
Nedan ges en introduktion till varje metall och typiska användningsområden samt generella 
emissionskällor samt sådana kopplade till avloppssystemet och hushållen. 
 
Kadmium förekommer som fri metalljon (mest toxisk), som lösliga komplex och adsorberat 
till suspenderade partiklar. Toxiciteten av kadmium stiger med ökande pH, ökad hårdhet i 
vattnet och minskande koncentration av löst organiskt material (Andersson J, 2003). 
Kadmium är mer lättrörligt än många andra tungmetalljoner i mark och kan upptas av växter 
(Dellien, 1996). Kadmium som intas via föda eller på annat sätt ackumuleras i njurarna kan ge 
funktionsstörningar som förändringar i lungor och benskörhet. Dess biologiska halveringstid i 
kroppen är 10-30 år (SGU, www). Kadmium uppträder ofta i jordskorpan som följeslagare till 
zink (Lohm et al, 1997) och utvinns i samband med upparbetning av zinkmineral (Dellien, 
1996). Kadmium ingår också som förorening vid brytning av fosfor (källa). Kadmium som 
grundämne upptäcktes sent (1800-t) och används främst vid pigment, stabilisator, batterier, 
ytbehandling och legeringar. Kadmium ingår också som förorening i handelsgödsel. I Sverige 
har användningen av kadmium begränsats sedan början av 1980-talet via lagstiftning men 
några undantag kvarstår, bl.a. konstnärsfärger, vissa glas- eller porslinsprodukter, 
varmvattenberedare, vissa elektriska apparater och maskiner (Levlin et al, 2001). Enligt NV 
(2002a) är dagens depositionshastighet av kadmium till sediment är större än beräknade 

                                                 
5 Lantbrukarnas Riksförbund rekommenderade f.r.o.m.1999 sina medlemmar att inte sprida avloppsslam på 
åkrarna p.g.a. slammets osäkra innehåll, det så kallade slamstoppet. 
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utsläpp till vatten och troligen beror detta på historiska utsläpp som fortfarande avger 
kadmium till omgivningen. Beräknad ackumulerad mängd kadmium i Stockholm är ca 120 
ton (Lohm et al, 1997). Tillförsel av kadmium till reningsverket Henriksdal har minskat 
årligen, och uppgår i dagsläget till ca 20 kg per år (Stockholm Vatten, 2003). 
 
Källor i hushållen 
Kadmiumkällor är dåligt utredda överlag och det gäller även källorna från hushållen där 
många av ursprungen för närvarande är okända. Det har dock konstaterats att hushållen står 
för en betydande del av kadmiumtillförseln till avloppssystemet. Sörme (2003) anger att 20 % 
av kadmiumtillförseln till avloppssystemet kommer från hushåll medan andra undersökningar 
anger ca 50 %, men intervallet varierar (23 till 67 %) (Stockholm Vatten, 1990; Enskog 
Broman, 2000; Levlin et al, 2001; Wall, 2002). En nyligen uppmärksammad källa från 
hushållen har varit konstnärsfärger i gula och röda nyanser som innehåller mycket kadmium 
och som undantagits det användningsstopp som gäller i Sverige (Sörme, 2003). I övrigt är en 
av de största källorna det intag av kadmium via livsmedel (från bl.a. handelsgödsel) som 
därefter når KL-vattnet (Sörme, 2003) samt som förorening i zink- och övriga fosforhaltiga 
produkter, exempelvis galvaniserat stål och tvättmedel (källa). Mjällschampon som innehåller 
zink har i Stockholm Vattens egna undersökningar visat sig innehålla kadmium med en halt 
på 11 µg/l (Enskog Broman, 2000). Vatten från golv- och dammtorkning (speciellt vid 
fönsterlister) har visat sig innehålla mycket kadmium (Wall, 2002) och härrör sannolikt från 
luftdeposition. Mängdmässigt är dock bidraget till avloppsvattnet lågt. Innehåll av kadmium i 
tobaksprodukter har visat sig vara litet (Enskog Broman, 2000). Innehåll av kadmium i 
batterier torde inte innebära något bidrag av kadmium till avloppsvattnet. Nedan i tabell 7 
listas några av Enskog Broman (2000) typiska emissionskällor tillsammans med uppskattade 
mängder från hushållen där det är möjligt.  
 
Tabell 7 Kadmiumkällor i hushållen som når avloppssystemet (Enskog Broman, 2000). 

Källa Procentuellt bidrag från 
hushållen till avloppsvattnet 

Livsmedel 10-17 % 
Konstnärsfärger 10 % 
Tvättmedel 3 % 
Dricksvattensystem - 
Övriga rengöringsmedel - 
Luftdeposition - 
Toalettpapper - 
Tobak - 
Kattsand - 
Förzinkade detaljer i vattenkontakt - 

 
Bly är i grundvatten bundet till olösliga komplex men när pH stiger ökar blys förmåga att 
forma komplex med järnoxid som sedan fälls ut och sedimenterar. Bly har även hög affinitet 
(dragningskraft) till lösta organiska syror (Andersson J, 2003). Bly är i allmänhet tvåvärd i 
oorganiska föreningar (Pb2+) och fyrvärt i organiska (Dellien, 1996) men har flera 
förekomstformer och de organiska formerna, till exempel tetrametylbly och tetraetylbly, 
bedöms som hälsofarliga och mycket giftiga (Öhman, Malmberg & Wolf-Watz, 2000). Vid 
exponering konkurrerar bly med andra essentiella grundämnen i cellen, speciellt kalcium, järn 
och zink. Bly har ingen känd naturlig funktion hos växter och djur och kan förutom att 
påverka blodkroppsbildningen och nervsystemet, passera blodhjärnbarriären (LTU-
kompendium, okänt år). Uppehållstiden i kroppen varierar från någon månad till 30 år 
beroende på var blyföreningen finns (Wickholm, 2003). Blys toxicitet var känd redan under 
antiken (Dellien, 1996) men även tidigt välanvänd vilket har gjort att dess spridning är stor 
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(Wickholm, 2003). Bly har en mångsidig användning. Den största delen av inlagrat bly i 
teknosfären är i blymantlad kabel, batterier, fogar, elektronik, stabilisatorer i PVC, kristallglas 
m.m. och ackumulerad mängd i Stockholm uppgick 1995 till drygt 47 000 ton (Lohm et al, 
1997). Tidigare var den enskilt största spridningskällan till miljön blyad bensin men är sedan 
1995 förbjuden med enstaka undantag (Levlin et al, 2001). Idag tillförs miljön mängdmässigt 
mest bly från ammunition och fiskesänken men frigörandet av bly från dessa är tämligen 
långsam (NV, 2002a) och beror på ett skyddande skikt av blykarbonat bildas runt föremålen 
(Wickholm, 2003). Bly används också som pigment i slamfärger som Falu rödfärg och är 
troligen en annan betydelsefull utsläppskälla. Till avloppssystemet är den största enskilda 
källan biltvättar där bly i bl.a. bromsbelägg och däck bidrar. Historisk användning har också 
betydelse eftersom depositionshastigheten till sediment överstiger beräknade utsläpp till 
vatten (NV, 2002a). Bly i avloppsvattnet överförs till 80 % eller mer till slammet. Tillförsel 
av bly till reningsverket Henriksdal uppgår i dagsläget till ca 545 kg per år (Stockholm 
Vatten, 2003). 
 
Källor i hushållen. 
Bidraget från hushåll är litet enligt Sörme (2003) som uppskattar bidraget till ca 1 % av totala 
mängden bly till avloppssystemet men osäkerheten kring detta ämne är stort. Livsmedel 
fastställs som den dominerande källan. Andra angivna källor är tvättmedel och 
dricksvattensystemet. Övriga mindre betydande källor borde vara dammtorkat luftdeponerat 
bly. Utsläpp från exempelvis disk av kristallglas torde vara liten. Stockholm Vatten (1990) 
anger att blytillförseln från hushåll är större och uppskattar det till mellan 23-36 % för hushåll 
med ett duplikat system. 
 
Kvicksilver är en icke essentiell tungmetall och den enda flytande metallen i rumstemperatur. 
Den har god ledningsförmåga och tillsammans med sin låga smältpunkt har den funnit 
flertalet användningsområden. Oorganiskt kvicksilver kan på både biologisk och kemisk väg 
överföras till metylkvicksilver som lätt tas upp av organismer, men utsöndras däremot mycket 
långsamt (Dellien, 1996). Kvicksilver bioackumuleras därför i näringspyramiden 
(biomagnifierar). Kvicksilver är giftigt för allt levande, utifrån genomförda toxicitetstester 
verkar det inte vara någon större skillnad i känslighet hos alger, kräftdjur, groddjur eller fisk. 
Däremot är unga stadier känsligare än äldre (Öhman, Malmberg & Wolf-Watz, 2000).  
Kvicksilver har använts i termometrar, batterier, tryckmätare, reläer och färger 
(båtbottenfärger). En annan stor användning sen 1950-talet har varit som ingående del i 
tandfyllningsmedlet amalgam. Kvicksilver kan ingå med upp emot 50 % i amalgam (Dellien, 
1996). Det ingår också i lysrör och används även vid vissa kemiska analyser (bland annat vid 
analys av COD). Kvicksilver har också ingått i vissa bekämpningsmedel mot svamp, 
läkemedel och vid tillverkning av speglar (Lohm et al, 1997). Ackumulerad mängd i 
Stockholm uppgick 1995 till ca 150 ton varav 7 ton används i dagsläget (Lohm et al, 1997). 
Eftersom kvicksilver historiskt sett har varit en välanvänd metall finns troligtvis betydande 
kvicksilvermängder i gamla sediment i ledningsnätet (NV, 2002a). Den helt dominerande 
utsläppskällan till avloppsvatten idag är dentalt amalgam. Emissionerna kommer både från 
privatpersoner och tandläkarmottagningar (NV, 2002b). Även laboratorier och andra lokaler 
(ex. skolor) som hanterar eller har hanterat kvicksilver är betydande källor (Levlin et al, 
1997). Förbränning av fossila bränslen (främst stenkol) samt avfallsförbränning och 
krematorier ger upphov till kvicksilverutsläpp till luften som sedan kan deponeras och nå 
avloppssystemet. Henriksdal tillförs årligen ca 20 kg kvicksilver (Stockholm Vatten, 2003). 
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Källor i hushållen. 
Kvicksilverutsläpp i hushållen härrör i princip enbart från de amalgamfyllningar som flertalet 
människor fortfarande har i tänderna. En mindre del härrör från maten. Sörme (2003) anger 
att hushållen är en betydande källa (ca 50 %) för det totala bidraget av kvicksilver till 
avloppsvattnet. Stockholm Vatten (1990) anger ett större spann (11-50 %). 
 
Krom är i viss förekomstform (Cr3+) ett essentiellt grundämne och behövs hos människan 
(och troligen alla däggdjur (Dellien, 1996)) i metabolismen av fett, glukos och protein men 
förhöjda halter kan vara skadliga för organismer (Wickholm, 2003). I naturen förekommer 
inte krom i sin elementärform utan som trevärd eller som sexvärd anjon (CrO4

2-) med olika 
egenskaper. Den trevärda som dominerar i avloppsvatten bildar svårlösliga föreningar (ex. 
Cr(OH)2

+) medan den sexvärda är mer lättlöslig (Dellien, 1996). Den senare formen har visats 
sig toxisk för växter och djur. Krom är det spårämne som människor behöver minst utav 
(Wickholm, 2003) och för höga halter av krom kan ge lungcancer, astma samt skador på DNA 
och kromosomer (Andersson J, 2003). Krom i teknosfären återfinns framförallt i rostfritt stål 
som används på många olika platser i samhället. Andra användningsområden för krom är 
avgassystem, impregnerat virke, garvat läder (ex. möbler och skor) och som spårämne i 
cement (Lohm et al, 1997). Ackumulerad mängd i Stockholm uppgick 1995 till 5500 ton. I 
reningsverken används fällningskemikalier som innehåller relativt höga halter av krom. 
Utsläpp från användningen sker till största del från trafiksektorn (NV, 2002a). Källorna till 
krom är dock dåligt kända och i Stockholms slam har endast en fjärdedel av de inkomna 
mängderna identifierats (NV, 2002b). I reningsverken går mer än 70 % till slammet (Dellien, 
1996). Till Henriksdal tillförs årligen ca 365 kg exklusive fällningskemikalier (Stockholm 
Vatten, 2003). 
 
Källor i hushållen 
Bidraget från hushållen är av Sörme (2003) uppskattat till 2,4 %. Livsmedel är angett som 
största enskilda källan tillsammans med krominnehållet i dricksvatten. Tvättmedel nämns 
också som ett litet bidrag. Till detta kommer slitage och samtidig vattenanvändning av rostfria 
produkter i hushållet, exempelvis diskbänkar och kokkärl men storleksordningen är okänd. 
Stockholm Vatten (1990) anger ett större bidrag mellan 6-39 % för ett duplikat system. 
 
Nickel är en essentiell metall för djur som i allmänhet uppträder som tvåvärt positiv jon, Ni2+, 
men även trevärd finns. Nickel kan även tas upp av växter som förväxlar denna med zink och 
skador har observerats (Dellien, 1996). Nickel i ren form är beständig mot korrosion och ingår 
ofta tillsammans med krom i legeringar, framförallt rostfritt stål, som helt dominerar 
användningen av nickel. Andra mindre användningsområden är förnicklade produkter, 
exempelvis ”kromade” ytor och batterier. Ackumulerad mängd i Stockholm uppgick 1995 till 
2500 ton (Lohm et al, 1997). Nickel ingår även till relativt stor del i de fällningskemikalier 
som reningsverken använder. De betydande utsläppen står trafiken för (NV, 2002a) och 
bilvårdsanläggningar kan ha 2-3 gånger högre nickelhalt än hushållsspillvatten (Levlin et al, 
2001). Till Henriksdal tillförs ca 620 kg årligen exklusive fällningskemikalier (Stockholm 
Vatten, 2003).  
  
Källor i hushållen 
Sörme (2003) anger att 16 % av tillförda nickelmängder till avloppssystemet kommer från 
hushållen. Det är främst via dricksvattnet och till viss del via livsmedel som nickel härrör från 
hushåll. I övrigt gäller samma resonemang som för krom med avseende på rostfria produkter. 
Även för denna metall anger Stockholm Vattens undersökning från 1990 högre värden, 
mellan 11-74 % anses komma från hushållen. 
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Koppar är en livsnödvändig metall för både växter och djur och brist på metallen kan ge 
svåra skador på foster och unga individer medan ett för högt intag å andra sidan leder till 
förgiftning. I avloppsvatten uppträder koppar oftast som tvåvärt positiv jon (Cu2+) och bildar 
lätt komplex, så att endast en ringa andel av kopparn förekommer som fria joner i 
vattenlösningen (Dellien, 1996). Koppar är förutom guld den metall som använts längst av 
människan (Lohm et al, 1997) och har god ledningsförmåga för värme och elektrisk ström och 
god härdighet i luft och vatten vilket lett till ett mycket stort användningsområde 
(Miljöförvaltningen Stockholm, www). Den ingår i tung elektrisk utrustning (transformatorer, 
generatorer mm), mässing och kabel. Övriga användningsområden är kopparplåt på tak och 
fasader, träimpregnering, tappvatten- och värmerör, varmvattenberedare, hushållselektronik, 
färger (båtbottenfärg och Falu rödfärg) samt jordlinor (mot överslag i nätstationer). I 
Stockholm uppgick ackumulerad mängd av koppar 1995 till 120 000 ton (Lohm et al, 1997). 
Utsläppen direkt till miljön härrör främst från trafiken via bromsbelägg, då koppar ersatt 
asbests i sådana och avrinning från koppartak och fasader. Till avloppsreningsverket kommer 
huvudsakligen kopparn från tappvattensystemet (NV, 2002a). I reningsverket går 80-95 % av 
kopparn till slammet (Dellien, 1996). Till Henriksdal tillförs ca 6 ton koppar årligen 
(Stockholm Vatten, 2003; Miljöförvaltningen Stockholm, www) 
 
Källor i hushållen 
Den dominerande kopparkällan i hushållen är fastigheters vattenkopparledningar som 
korroderar och avger koppar till avloppsvattnet och spridningen av koppar på detta vis uppgår 
i Stockholm till ca 4 ton per år där huvuddelen hamnar i rötslammet (Miljöförvaltningen 
Stockholm, www). Hårda vatten antas ge ett större bidrag av koppar på det här viset eftersom 
man då måste hålla ett ur kopparkorrosionssynpunkt för lågt pH-värde (NV, 2002b). Andra 
betydande källor är enligt Sörme (2003) och Miljöförvaltningen i Stockholm (www) 
livsmedel (ca 400 kg). Sörme (2003) anger att 59 % av den totala tillförseln till 
avloppssystemet härrör från hushållen och Stockholm Vatten (1990) anger mellan 30-69 % 
för ett duplikat system.  
 
Zink är ett essentiellt ämne och behövs för flera proteiner i kroppen (bl.a. till underhåll av den 
genetiska koden). Tillgängligheten av zink beror mycket på omgivande miljö. I hårt vatten 
bildar zink olösliga komplex. Även en hög koncentration av biomassa binder upp zink. I 
vatten med höga fosforhalter och hög produktivitet är halten av fritt zink lågt. Om för mycket 
zink tas upp av levande växter och djur konkurrerar zink ut andra essentiella metaller. Det 
finns ingen vetenskaplig litteratur som stödjer negativa effekter i naturen orsakade av förhöjda 
zinkhalter (Andersson J, 2003). Zink uppträder i föreningar som tvåvärt positiv och har en 
vidsträckt användning (Dellien, 1986). Zinkanvändningen domineras helt av galvaniserade 
produkter och mässing. Det är exempelvis plåt som används överallt i samhället (bilplåt, tak, 
fasader, kylskåp mm) och mässing som kan ingå i otaliga användningsområden (vattenkranar, 
rörkopplingar, skruvar, beslag, prydnadsföremål mm). Zink ingår också som föreningar i 
rostskyddsfärger och pigment och har ersatt bly som stabilisator i PVC-golvmatta (Lohm et 
al, 1997). Gummiprodukter som däck innehåller zink. Även vanliga brunstens- och alkaliska 
batterier innehåller mycket zink (20-30 %). Ackumulerad mängd i Stockholm 1995 uppgick 
till ca 29 000 ton (Lohm et al, 1997). Utsläppen till miljön är stora och domineras av 
trafiksektorn som släpper ut zink från däck, bromsar och asfalt samt läckage från otaliga 
väderutsatta galvaniserade och rostskyddade produkter i samhället (NV, 2002a). Till 
Henriksdal tillförs ca 10 ton zink årligen (Stockholm Vatten 2003).  
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Källor i hushållen. 
Bidraget från hushåll är av Sörme (2003) uppskattat till ca 30 % och av Stockholm Vatten 
(1990) till mellan 18-44 %. Den dominerande källan för tillförsel av zink till avloppssystemet 
är via livsmedel. Näst största källan är från ledningar och tappvattensystem. Dricksvattnet i 
sig innehåller också zink och bidrar då även med zink till avloppsvattnet. Rengöringsmedel 
innehåller också små mängder zink. Övriga källor kan vara hudvårdsprodukter som ofta 
innehåller zink (salvor, fotpuder mm) samt mjällschampon (Nordström, 2003; Vinnerås 
2002). Nyttjande av förzinkade föremål och mässing tillsammans med vattenanvändning ger 
också ett tillskott av zink, hur stort är dåligt utrett. Amalgam innehåller zink men dess tillskott 
är litet i förhållande till andra källor (Sörme, 2003).   
 
Nedan listas slutligen Sörmes (2003) fördelade emissioner från hushållens metallager till 
avloppsvattnet på väsentliga källor och det angivna procentuella bidraget av respektive 
tungmetall från hushållen till avloppsreningsverket (tabell 8). 
 
Tabell 8 Hushållens metallbidrag till avloppsvattnet vid Henriksdal med angivna källor. 
 Ett streck (-) betyder att bidraget är obetydligt i förhållande till andra källor 
 (Sörme, 2003). 

Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn
Mat 10 30 1200 2 - 6 80 20 11000
Amalgam - - - 60 - - -
Tvättmedel 1,1 0,55 1,8 1,4 0,55 2,1 45
Konstnärsfärger 11 - - - - - -
Ledningar och kranar - - 12500 - - - 2100
Dricksvatten - 20 610 - 610 6 406
Totalt 22 51 14300 63 -67 690 28 13600
Total tillförsel från hushåll till 
Henriksdal [kg/år] 5,1 12 3300 14 - 15 160 6,4 3100
Total tillförd mängd till 
Henriksdal [kg/år] 25,6 480 5560 31,6 1000 680 10300
% bidrag till Henriksdal från 
hushåll 20 2,4 59 44 - 47 16 0,9 30

[µg/p,d]Källa i hushållet

 
 
2.4 ORGANISKA MILJÖFARLIGA ÄMNEN 

2.4.1 BAKGRUND 
Ett ökat användande av kemikalier under 1900-talet har lett till att organiska 
miljöföroreningar uppmärksammats mycket på senare tid. Bromerade flamskyddsmedel, 
DDT, PCB:er, PAH:er, dioxiner, fenoler, ftalater, tensider o s v. är exempel på ämnen och 
ämnesgrupper som de flesta av oss har hört talas om i något negativt miljösammanhang. De 
flesta är framställda eller uppkomna av människan och kallas xenobiotiska (främmande för 
det levande) eller antropogena (skapade av människan). Deras effekter på miljön varierar 
också mycket, de kan vara akut toxiska, mutagena, utlösa allergiska reaktioner samt 
ackumulera i biota (bioackumulation) och koncentreras uppåt i näringskedjor 
(biomagnifikation) (Warfvinge, 1997).  
 
De syntetiska organiska ämnena är oftast väldigt varierande och komplexa molekyler som kan 
inneha icke önskvärda egenskaper för ekosystem, djur och människor. Grundstommen för ett 
antropogent framställt ämne är generellt en basstruktur av kolväten (aromater, alkener, alifater 
etc.) som sedan kopplas till antingen: funktionella grupper (hydroxyl-, fenyl-, karboxylgrupp), 
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halogener (Cl, Br m.fl) eller heteroatomer (N, S, P) (Warfvinge, 1997). Vanligt är att bygga 
kring en eller flera omättade ringformade kolkedjor (t. ex. bensen). Det ger en stabil förening 
och är stommen för de flesta olika organiskt framställda föreningarna. Organiska ämnen är 
aldrig oförstörbara, men människan har lärt sig att utveckla substanser som är 
anmärkningsvärt persistenta (Bernes, 1998) och samlingsnamnet för sådana är POP 
(Persistent Organic Pollutants). Merparten av dessa ämnen har fått de långlivade (och 
fettlösliga) egenskaperna till följd av halogenering, dvs. utbyte av en väteatom mot klor, brom 
eller andra halogener. För vidare fördjupning i ämnes uppbyggnad och struktur (på ett lättläst 
populärvetenskapligt sätt) kan Bernes (1998) varmt rekommenderas. 
 
Ett ämne kan också bilda nya föreningar med andra ämnen eller brytas ned till viss del och 
därmed få helt andra egenskaper än ursprungsämnet. Dioxiner och PAH:er (Polycykliska 
aromatiska kolväteföreningar) är exempel på oavsiktliga biprodukter som uppkommer vid 
ofullständig förbränning av organiskt material. Dioxinerna (uppkommer om det som 
förbränns innehåller klor) är akut toxiska även i små mängder och vissa PAH:er (vid 
förbränning av exempelvis dieselolja) kan bevisligen orsaka cancer och genetiska skador 
(Bernes, 1998). 
 
Det ska påpekas att det är vanskligt att mäta organiska ämnens bidrag i avloppsvattnet 
eftersom nedbrytning av varierande grad och hastighet kan ske på vägen från bostadsområdet 
till reningsverket, varför vissa ämnens bidrag kan vara antingen överskattade eller 
underskattade (NV, 1992). Flertalet organiska ämnen hamnar sannolikt i avloppssystemet. De 
kan brytas ner i reningsverket (främst i aktivslamsteget) men även passera mer eller mindre 
opåverkade eller samlas upp och koncentreras i slammet. Det senare är vanligast då de flesta 
organiska miljöföroreningarna är fettlösliga och på så sätt adsorberas de till annat organiskt 
material och anrikas i slammet (Nilsson, 1996). Det är svårt att uppskatta och mäta närvaron 
av alla dessa substanser och ännu svårare att bedöma konsekvenserna av dess närvaro i 
avloppsvatten och slam.  
 
I kapitel 2.5, 2.6 och 2.7 läggs fokus på tre utvalda organiska ämnen; DEHP, LAS och 
triclosan där källor och effekter i avloppssystemets och hushållens synvinkel diskuteras. 
Samtliga är omdebatterade och enligt den mesta litteraturen tvivelaktiga ur miljösynpunkt. 
 
2.5 DEHP 

2.5.1 INTRODUKTION 
DEHP som är det allmänt brukade namnet för bis- eller di(2-etylhexyl)ftalat som är en ftalat 
med stor spridning i samhället. Ftalater är estrar av ftalsyra och består av en aromatisk ring 
och två vanligtvis alifatiska sidokedjor (figur 3). Den används främst som mjukgörare i 
plaster som t.ex. PVC och står för över hälften av mjukgöraranvändningen (Nilsson, 1996; 
Svensson, 2002). DEHP har framställts sedan 1920-talet och i större skala sedan 1950-talet 
när PVC-industrin växte fram (KemI, www). DEHP är en färglös till svagt gulfärgad, flyktig 
vätska i rumstemperatur och håller sig flytande inom stora temperaturintervall (-50 °C till 340 
°C). På grund av sin låga vattenlöslighet hydrolyseras ftalater relativt långsamt (KemI, www). 
DEHP är väldigt hydrofob med en vattenlöslighet på 0,3-0,4 mg/l. Trots det kan den finnas i 
högre koncentrationer i vattenmassan eftersom den lätt kan binda till organiska partiklar och 
löst organiskt material i vattnet. DEHP är spridd i stor omfattning och finns nästan 
representerad i alla biota-, vatten-, jord- och luftprover i miljön, speciellt i städer (Toxnet, 
www). DEHP-utsläpp från produkter sprids ut över en lång period då produkternas livstid är 
lång, vissa PVC plaster beräknas vara motståndskraftiga mot nedbrytning i över 50 år 
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(Europeiska Kommissionen, 2000). Fischer (2001) skriver att så länge produkter ansamlas i 
teknosfären i högre takt än de lämnar den, kommer likväl utsläppen från produkterna att öka. 
P.g.a. sin omfattande användning (och spridning) är det viktigt att anmärka att analyser av 
DEHP ska granskas kritiskt eftersom provtagning och laboratorieutrustning ofta är av plast, 
och därmed kan DEHP frigöras vilket kan påverka analysdata (Nilsson, 1996) Det faktum att 
DEHP även är flyktigt kan bidra till missvisande resultat (Svensson, 2002). 

 
Figur 3 DEHP molekyl (C24H38O4) med benzenring och grenade kolkedjor (Toxnet, www)  

2.5.2 MILJÖFARLIGHET 
DEHP har varit i blickfånget de senaste åren p.g.a. sin utbredda användning i kombination 
med sin höga akuta toxicitet i akvatiska miljöer. DEHP är inte kemiskt bunden till plasterna 
som den tillsätts till och kan därför enklare avges till omgivningen (Fromme et al, 2002; 
Marttinen et al, 2003). DEHP återfinns i luft, mark, vatten sediment och levande organismer 
(Dellien, 1996; Toxnet, www). Levertumörer och testikelskador har observerats hos 
exponerade försöksdjur (Nilsson, 1996). Ångor från DEHP kan verka irriterande på ögon och 
luftvägar (Dellien, 1996). 
 
Toxicitet 
För vattenlevande organismer har få tester gjorts. Ett 96 timmars test på fisk gav LC50 på > 
0,33 mg/l (Toxnet, www). Hos högre djur är den akuta giftigheten låg (Dellien, 1996). LD50 
för oral tillförsel av DEHP ligger mellan 25-34 g/kg beroende på försöksdjur men doser på 
0,4 g/kg,d till råtta orsakade viktminskning på några dagar (Toxnet, www). DEHP har visat 
sig försämra fortplantningsförmågan och minska testikelvikten hos försöksdjur. Unga djur är 
mer känsliga än äldre (Toxnet, www). År 2001, klassade EU DEHP som reproduktionstoxiskt 
i klass 2 vilket betyder att det finns tillräckligt med bevis för att substansen ska ses som 
skadlig för human fertilitet (SNF, 2002). Sedan 1999 finns det i Sverige ett förbud mot 
ftalater i leksaker och barnartiklar som är avsedda för barn under tre år och som kan stoppas i 
munnen (SNF, www). DEHP orsakar också levercancer hos råttor och möss, men beroende på 
verkningsmekanismen anses det inte vara relevant för människa (SNF, www). 
 
Nedbrytning 
Nedbrytningen av DEHP är uteslutande en biologisk process (Marttinen et al, 2003). DEHP 
bryts ner snabbare under aeroba förhållanden än under anaeroba. Nedbrytningen är 
temperaturberoende och under 10ºC sker knappast någon nedbrytning (Toxnet, www). I en 
aerob jord/vattenblandning har halveringstiden för DEHP uppmätts till 95 dygn (Dellien 
1996).  
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Bioackumulering 
DEHP är extremt fettlösligt och kan därmed bioackumuleras, framförallt i lägre organismer 
(NV, 1992). Dess Kow är 8,7 där värden högre än 3 indikerar bioackumulerande. Dellien 
(1996) anger att detta sannolikt beror på att lägre organismer saknar enzymsystem som klarar 
av nedbrytningen. Dess fettlöslighet i kombination med låg nedbrytningshastighet under 
anaeroba förhållanden gör att DEHP binder till organiskt material i slam och anrikas däri 
(Dellien, 1996; Toxnet, www, m.fl.). 

2.5.3 DEHP I SVENSKT OCH UTLÄNSKT AVLOPPSVATTEN OCH SLAM 
Låga utgående halter från reningsverket tyder på att DEHP bryts ner i reningsverket eller 
fastläggs i slammet. Paxéus (1999) anger att mellan 75-97 % av ftalaterna avskiljs i 
reningsverket.  
Marttinen et al (2003) utredde hur DEHP mineraliserades i ett reningsverk med aktivslam och 
det visade sig att reningseffektiviteten var 94 % fast enbart 29 % bröts ner i reningsverkets 
biosteg, resten hamnade i slammet. Det var mycket lägre än angivna värden från liknande 
laboratorieförsök. Fauser et al (2003) har i en liknade studie för ett reningsverk med aktivslam 
och biologisk fosforreduktion (bio-P) fastställt att 70 % av inkommande DEHP bröts ner i 
biosteget medan 28 % hamnade i slammet. Resterande 2 % följde med utgående vatten till 
recipient. Författarna kunde således konstatera att bio-P-processen var mer effektiv än 
konventionella aktivslam processer på att bryta ner DEHP. 
Fisher (2001) anger att olika studier runtom i norden och Tyskland uppmätt halter mellan 4 – 
250 µg/l i inkommande avloppsvatten. Halter i utgående vatten varierar mellan 0.07 och 28 
µg/l med en avskiljningseffekt på 90-99 %. I ett av fallen var avskiljningseffekten bara 40 %. 
Fromme et al (2002) har i en omfattande studie tittat på förekomst av DEHP i bl.a. ytvatten, 
sediment, utgående vatten från reningsverk och avloppsslam i Tyskland. Resultaten ses i 
tabell 9. 
 
Tabell 9 Resultat från kartläggning av DEHP i olika miljöer (Fromme et al, 2002) 

Provtyp DEHP 
Koncentration 

Avloppsslam (38 prover) 27,9-154 mg/kg TS 
Utgående avloppsvatten (39 prover) 1,7-182 µg/l 
Ytvatten (116 prover) 0,3-97,8 µg/l 
Sediment (35 prover) 0,2-8,4 mg/kg 

 
Kolpin et al (2002) undersökte 139 floder nedströms tätorter i USA och fann DEHP i 10,6 % 
av dessa. 
 
DEHP i svenskt avloppsvatten 
Stockholm vattens undersökning från 1990 på hushållsspillvatten från fem bostadsområden 
samt inkommande och utgående vatten vid Henriksdals reningsverk i Stockholm visar på 
höga DEHP halter från hushållen och i inkommande vatten. Halterna varierade mellan 3-15 
µg/l från hushållen och 4-11 µg/l i Henriksdals inlopp. Utgående halter i vatten till recipient 
var däremot under detektionsgräns (<1 µg/l). Studien visar att undersökta hushållsområden 
står för ca 45 % av de totala DEHP utsläppen (Stockholm vatten, 1990). 
Paxéus undersökning (1999) med provtagning 1995 visar på höga halter av DEHP i 
inkommande avloppsvatten. För de sex reningsverk som studien omfattade (inklusive 
Sveriges två största) varierade DEHP halterna från 8 till 50 µg/l på inkommande vatten och i 
utgående vatten fanns halter mellan 1 och 3 µg/l. 
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Undersökning på BDT- och KL-vatten från Vibyåsen av Palmquist (2001), visar på högst 
halter i BDT-vattnet. Halterna från de fyra provtillfällena varierade mycket, och låg mellan 
8,4-160 µg/l (medelvärde 57,6 µg/l) för BDT-vattnet. 
Undersökningen på BDT-vatten i Gebers (Anderson & Jensen, 2002) visar på lägre värden av 
DEHP. Medelvärdet från de två provtillfällena var 8,6 µg/l6. 
 
DEHP i svenskt avloppsslam 
Danmark har infört ett gränsvärde för DEHP i slam som ska spridas på åkermark. Det är 50 
mg/kg TS. Naturvårdsverket undersökte DEHP i 14 slam i början av 90-talet och detekterade 
DEHP i 13. Resultaten varierade mycket. Som högst uppmättes 462 mg/kg TS och som lägst 
25 mg/kg TS (NV, 1992). En sammanställning av 13 slamanalyser i samma rapport gjorda 
före 1989 varierar från 74- 661 mg/kg TS. Medianvärdet för alla 27 analyserna från 
undersökningarna ovan var 170 mg/kg TS. En analys av slam i Dalarna 1992 bekräftar 
medianvärdet ovan då slammet som analyserades två gånger innehöll 150 mg/kg TS i bägge 
fallen (Nilsson, 1996). 
 
Sedan 1999 har ett danskt laboratorium analyserat DEHP fyra gånger i Stockholm Vattens 
slam. Resultaten har varit varierande. För att se hur provtagningsrutiner påverkar resultaten 
har Stockholm Vatten jämfört två ordinarie månadsprov och två stickprover, där 
provtagningen gjordes utan kontakt med plast (metallskedar, glasburkar etc.) för att undvika 
eventuell kontaminering av proverna med ftalater. Resultaten ses i tabell 10. 
 
Tabell 10 Jämförelse mellan ordinarie månadsprov och ett stickprov utan kontakt med plast 
 (Cajsa Wahlberg, personlig kommunikation). 

DEHP [mg/kg TS] Henriksdal (Sickla) Bromma 
1999 (fyra prover) 74 125 
Sept 00, ord. prov 54 72 
Okt 00, stickprov 19 32 

 
Stickproverna ligger klart lägre, vilket kan tyda på att någon av de plaster som ingår i 
provtagningskedjan för ordinarie månadssamlingsprover innehåller DEHP (Cajsa Wahlberg, 
personlig kommunikation). 
 
Fisher (2001) anger en grov uppskattning av DEHP i avloppsslam är ca 100 mg/kg TS med 
variationer mellan 0 och 661 mg/kg TS. Wahlberg (personlig kommunikation) anger att det 
kommande EU-gränsvärdet för DEHP troligen blir 100 mg/kg TS.  
 
Svensson (2002) som bl.a. undersökt DEHP på 19 reningsverk i Västra Götaland erhöll som 
högst 35 mg/kg TS med ett medianvärde på 4,8 mg/kg TS, vilket är mycket lägre än tidigare 
undersökningar.  

2.5.4 ANVÄNDA MÄNGDER DEHP I SVERIGE 
Användningen är omfattande. Enligt den flödesanalys som gjorts av Kemikalieinspektionen 
för år 1996 tillverkades totalt 52 122 ton ftalater i Sverige (KemI, www). Svensson (2002) 
anger att ca 50 % av tillverkade ftalater i Västeuropa är DEHP vilket uppskattningsvis innebär 
en tillverkning på 26 000 ton DEHP i Sverige.  På motsvarande sätt importerades totalt 6 062 
ton ftalater som råvara och innebär enligt resonemanget ovan ca 3 000 ton rent DEHP. 
Ytterligare 100 ton DEHP importeras tillsammans med kemiska produkter och ungefär lika 
mycket exporteras (KemI, www). Hur stor del av den råvarubaserade DEHP (via egen 
                                                 
6 Ej ackrediterad metod 
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tillverkning och import) som exporteras från Sverige är ej tillgänglig. I Västeuropa tillverkas 
ungefär 500 000 ton DEHP varje år (Svensson, 2002). 

2.5.5 HUVUDSAKLIGA KÄLLOR 
Ftalaternas fysikaliska och kemiska egenskaper har gjort dem lämpliga som mjukningsmedel i 
polymerer som plast och även gummi. Det är den helt dominerande användningen där DEHP 
ofta utgör största delen mjukgörare. Den används framförallt till PVC som alltid används 
mjukgjord. Fisher (utkast 2001) anger att 97-98 % av producerad DEHP används som 
mjukgörare i PVC. Största mängderna ftalater återfinns i produkter för golvbeläggning, 
tapeter, kabel, folie och vävplast. Ftalater ingår också som mjukningsmedel för bindemedel i 
olika slags färg, lacker och lim (KemI, www). Andra exempel är nagellack, parfymer, 
tätningsmedel (Phthalates Information Centre Europe, www). Beroende på den slutliga 
användningen för PVC-plasten kan innehållet av mjukningsmedel variera mellan 15 och      
60 %, med typiskt område för de flesta mjuka PVC-användningar på cirka 35 till 40 % 
(Europeiska Kommissionen, 2000). Återstående 2-3 % av den totala produktionsvolymen 
används till annat än polymermjukgörare. Dessa användningsområden är dåligt utrett, några 
exempel anges ovan. Innehållet av DEHP i icke polymeriska produkter kan vara mellan 0,2 
till 50 %. Färg innehåller maximalt 40 % DEHP (Fisher, utkast 2001). Dellien (1996) anger 
att förhållandevis obetydliga mängder används vid tillverkning av kosmetika, 
bekämpningsmedel och industrioljor. En ny undersökning av DEHP och andra ftalater i 34 
kosmetikaprodukter (deodorant, parfym, hårspray och -mousse) visar att 29 % av undersökta 
produkter innehöll DEHP (80 % innehöll ftalater i någon form) med en medelhalt på 9,3 
mg/kg (maximalt 24 mg/kg) (SNF, 2002).  
 
Paxéus (1999) anger att tillförseln av DEHP från hushåll varierar från verk till verk med 
storleksordningen mellan 20 och 70 %. Medan Stockholm Vatten (1990) anger mellan  
25-88 %.  
 
Fisher (2001; personlig kommunikation) anger flera olika källor för spridning av DEHP från 
hushåll till avloppsvattnet och de presenteras nedan: 
 
Tvätt av kläder med PVC-tryck 
Fisher (2001) hänvisar till en dansk studie7 som uppmätt avgiven DEHP vid tvätt av olika 
kläder med PVC-tryck och anger att 1,5 ton DEHP/år (spännvidd 0.27 till 2.7) släpps ut i 
Danmark på detta sätt. Om man antar att Sverige har samma kläd- och tvättvanor så blir 
utsläppen i Sverige8 på samma sätt: (8 946 304 svenska inv)/ (5 300 000 danska inv) *1,5 = 
2,5 ton/år vilket motsvarar 0,3 g/p,å. 
 
Våttorkning och slitage av PVC-golvmatta 
Värden från svenska studier har visat att DEHP avges med ungefär 5 µg/dm2 och städomgång 
med 10 dagars städintervall. Detta innefattar endast diffusion av DEHP till vätskan (Fischer, 
2001). På EU nivå innebär det 61,1 ton/år om man antar att golven torkas en gång i veckan 
och att 50 % av totala arean PVC-golvmatta består av DEHP. Genom att nyttja beräknat 
utsläpp av DEHP på EU-nivå och med hjälp av befolkningsdata överföra det till Sverigenivå 
innebär det således: 61,1/((370 000 000 EU)/(8 946 304)) = ca 1,5 ton/år vilket motsvarar 
0,17 g/p,å från golvtorkning i Sverige. 
 
                                                 
7 Originalkälla: Miljöstyrelsen (1996). Masseströmsanalyse for phthalater. Miljöprojekt Nr. 320, 1996. fra 
Miljöstyrelsen. Danmark. Ej kontrollerad av författaren. 
8 Befolkningsmängd i Sverige 2003 är enligt SCB (www) 8 946 304 
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DEHP som avges från plastgolv via slitage är betydligt högre, men det är osäkert hur stor av 
detta som tillförs avloppen via våttorkningen eller till deponi via dammsugning. Fisher (2001) 
anger att en plastmatta slits ca 0,125 mm på en livstid. Om en matta antas vara 2 mm med en 
livstid på 20 år så innebär det att 0,132 % per år slits bort. Med uppskattningen att 50 % 
försvinner och att halva ytan slits så tillförs ändå avloppsvattnet ca 1151 ton/år i EU. 
Motsvarande siffra för Sverige blir enligt metodik ovan då 27 ton /år eller 3,1 g/p,å i Sverige. 
Totalt tillförs alltså ca 28,5 ton DEHP per år avloppsvattnet via PVC-golvmattor i Sverige.  
 
Andra typiska hushållskällor enligt Fisher (personlig kommunikation) är: 

• Våtrumstapeter 
• Duschdraperi av PVC 
• Plastförpackningar t.ex. schampo och diskmedel (ej livsmedelförpackningar) 
• Tryckfärger på plast (matkassar, förpackningar etc.) 

 
En viktig aspekt som ofta förbises i DEHP-sammanhang är att slitage (främst från pvc-golv) 
medför en fördröjd utsläppseffekt. De plastpartiklar som slits loss från underlaget och sedan 
tillförs avloppsvattnet, exempelvis via skurvatten innehåller inkapslat DEHP som passerar 
reningsverket mer eller mindre opåverkat. Det hamnar sedan till största del i slammet där 
plastpartiklarna kan frigöra DEHP under en lång tid framöver. DEHP kan alltså på detta vis 
klara sig förbi den barriär som reningsverket utgör och man får onekligen en felbedömning av 
mängden DEHP i både avloppsvatten och slam. 
 
Ett annat sätt att angripa problemet är att titta på hur mycket DEHP som finns i vanligt 
hushållsdamm. Det har Greenpeace låtit göra och analyserade dammprover från hus i 
Storbritannien. 29 individuella prov från 10 olika insamlingsområden analyserades. DEHP var 
den vanligaste ftalaten och fanns i samtliga 29 prover men dess halter varierade mycket, från 
0,5 µg/g till 0,4 mg/g damm med ett medelvärde på 191,5 µg/g damm. Referensprov från fem 
övriga Europaländer (däribland Sverige) analyserades också och man erhöll på samma sätt 
varierande värden från olika länder. Finland hade det högsta värdet på 579 µg DEHP/g damm 
medan Sverige, Frankrike och Spanien hade likvärdiga resultat (från 185 till 239 µg DEHP/g 
damm). Danmark hade de lägsta värdena på 46-184 µg DEHP/g damm (Santillo et al, 2003). 
”Phathalte information Centre Europe” som är en informationssida om ftalater på initiativ av 
en lobbyorganisation på EU nivå för tillverkare av mjukgörare (The European Council for 
Plasticisers and Intermediates) kommenterar studien som att den inte tillfört något nytt och att 
människors hälsa inte är i fara. Man betonar att damm från hushåll viktmässigt består av 
ungefär 0.05 – 0.1% ftalater och fastslår att ett ämnes närvaro inte kan likställas med en risk 
(Phthalates Information Centre Europe, www).  
 
Ett annat tillskott av DEHP till avloppsvattnet kommer via livsmedel. Förutom att DEHP kan 
spridas från plastförpackningar och plastfolie som omsluter maten innehåller livsmedel som 
mejeriprodukter, kött och fisk DEHP. Beräkningar från Nilsson (1996) anger att 
kött/mjölkproducerande djurs intag av DEHP skulle vara ca 4 mg/dag, varav ca 60 % 
absorberas i mag-tarmkanalen. En dansk studie på barnmat och modersmjölksersättning fann 
ftalater, däribland DEHP, på halter mellan 0,11 – 0,49 mg/kg (SNF, 2002). En nyligen 
genomförd studie i Japan, utförd av miljöministeriet, fann DEHP i mer än 80 % av den 
vardagligt konsumerade födan i landet (The Japan Times, www). Studier i Storbritannien 
visar på ett genomsnittligt intag av 0,1-0,8 mg ftalater/person och dag (Nilsson, 1996). 
Författaren anger att haltdata för svenska livsmedel saknas. Livsmedelindustrin i Sverige har 
sett över DEHP utsläpp till livsmedel från produktion men även via förpackningar så 
frigörandet vid uppvärmning i exempelvis mikrovågsugn är antagligen litet. Importen 
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försvårar detta då andra länder inte är lika noga med detta (Stellan Fischer, personlig 
kommunikation). En annan oväntat DEHP källa kan vara från människor som utsätts för 
dialys eller blodtransfusioner, där blodet lagras i påsar av PVC som läcker DEHP, speciellt 
nyfödda kan erhålla höga värden. Höga halter av DEHP i blod på nyfödda som legat mer än 
två veckor i respirator har också konstaterats (Nilsson, 1996).  Hur mycket av intaget DEHP 
som tillförs avloppssystemet från KL-vattnet är ganska okänt. Palmquist (2001) undersökning 
av BDT- och KL-vatten i Vibyåsen visar att ca 0,13 mg DEHP/p,d alt 46 mg/p,år tillförs KL-
vattnet vilket är ca 4 % av BDT-vattnets bidrag av DEHP i samma studie (3,8 mg DEHP/p,d).  

2.5.6 MÖJLIGHET ATT INFORMERA BORT? 
Det faktum att DEHP alltid används “inbakad” i en produkt, oftast i någon plastprodukt av 
PVC, innebär troligen att vetskapen om dess existens saknas. Tillsammans med dess utspridda 
användning gör det att information om att minska dess användning på konsumentnivå blir 
svår att utforma. Förutom agerande på politisk nivå kan miljöorganisationer agera. Genom att 
börja sätta press på producenter via t.ex. utformning av kriterier för miljömärkta golv, 
plastartiklar o.dyl. med svartlistning av miljömässigt tveksamma ftalater, kan eventuellt 
DEHP halterna minska. Tillika har golvbranschen i Sverige enats om en kretsloppsmärkning 
av golv. Tanken med märkningen är att man lätt ska kunna identifiera de kemiska ämnen som 
ingår i en golvkonstruktion. Detta kommer att göra det lättare att välja och omhänderta golven 
och dess beståndsdelar (Golvbranschens Riksorganisation, www). I Hammarby Sjöstad har 
man uteslutit golvmattor och våtrumstapeter av PVC vilket antagligen inneburit att DEHP-
mängderna i avloppsvattnet kommer att minska. Man har alltså goda möjlighet att undersöka 
hur stor del av den DEHP som finns i hushållsspillvatten som inte kommer från PVC-
golvmattor och våtrumstapeter. 

2.5.7 SLUTSATSER DEHP 
DEHP är en av de mest spridda organiska föreningarna och återfinns i luft, mark, vatten samt 
i biota. Den används främst som mjukgörare i plaster, huvudsakligen i PVC, och frigörs under 
hela produktens livstid då andelen mjukgörare i plasten kan vara upp till 60 %. DEHP antas 
vara reproduktionstoxiskt och är bioackumulerbart. Dess fettlöslighet i kombination med låg 
nedbrytningshastighet under anaeroba förhållanden gör att DEHP binder till organiskt 
material i slam och anrikas däri. Hushållens bidrag av DEHP till avloppssystemet sker främst 
via BDT-vattnet och härleds främst från våttorkning och slitage av plastmattor, tvätt av kläder 
med PVC inslag och andra mer eller mindre diffusa källor. Möjlighet att minska 
användningen av DEHP i samhället kan sannolikt inte ske med hjälp av information till 
konsumenten utan måste initieras på politisk nivå eller genom att börja svartlista DEHP i 
miljömärkta produkter.  
 
2.6 LAS 

2.6.1 INTRODUKTION 
LAS står för Linjära Alkyldibenso Sulfanater och är en anjonisk tensid. LAS är internationellt 
sett en mycket vanlig tensid i tvättmedel. De ersatte på 1960-talet de grenade alkyl-
bensensulfonaterna som användes tidigare och gav upphov till giftverkan och kraftig 
skumning i recipient (Dellien, 1996). LAS består som alla andra tensider av en hydrofob 
(vattenavstötande) och en hydrofil (vattenlöslig) del. För LAS består den hydrofoba delen av 
en alkylkedja. Den består av en 10 till 14 kolatomer lång rak kedja. LAS uppträder således i 
flera olika varianter (homologer). Till den är en negativt laddad sulfonsyragrupp bunden till 
en bensenring som hydrofil del (figur 4). Bensenringen kan sitta på olika ställen längs med 
kolkedjan och ger LAS-molekylen olika egenskaper (Nygren & Persson, 2003). Som teknisk 
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produkt är LAS ett vitt pulver eller en svagt färgad tjockflytande vätska. LAS är känsliga för 
hårt vatten då det gärna bildar svårlösta fällningar med kalcium och magnesium (Dellien, 
1996). Ca 80 % av all LAS utgörs av dodecylbenzensulfonsyra och dess salter. Den vanligaste 
LAS av dessa är natriumdodecylbenzensulfonat, ofta kallad natriumlaurylbenzensulfonat. Det 
är ett vitt till ljusgult fast ämne vid rumstemperatur (Östman, 2003). 
 
 

S

O

O
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Figur 4 Exempel på en LAS-molekyl. Bensenringen kan sitta på olika delar av kolkedjan 
 och kedjans längd kan variera (Östman, 2003). 
 
LAS har god förmåga att avlägsna och hålla partiklar i dispersion (i lösning) vilket ger dem 
utmärkta tvättegenskaper. Molekylens alkylkedja lägger sig mot den fasta ytan, som ofta har 
en svag negativ laddning, medan den negativt laddade sulfongruppen försöker komma så 
långt bort som möjligt och därmed sträcker sig ut i vattenfasen och håller partikeln 
dispergerad. LAS är stabila mot oxidation vilket gör att de kan användas i blandningar som 
innehåller oxiderande ämnen som t.ex. blekmedel. I oljebaserade system håller kalciumhaltiga 
LAS förslitnings- och sotpartiklar i dispersion och används därför i motoroljor att för att 
hindra beläggningar i motorn (Östman, 2003). 
 
LAS var tidigare en mycket vanlig tensid i svenska tvättmedel, men ersattes med andra 
tensider då försäljningen av miljömärkta tvättmedel ökade i början av 90-talet i och med 
införandet av miljömärkning av konsumentvaror. I övriga världen är LAS fortfarande den 
vanligaste tensiden i tvättmedel. Anledningen är LAS låga tillverkningskostnad i kombination 
med goda tvättegenskaper (Nygren & Persson, 2003). 

2.6.2 MILJÖFARLIGHET 
LAS får ej ingå i miljömärkta tvättmedelsprodukter i Sverige sedan början av 90-talet (SNF, 
1999). Det nordiska förslaget på klassificering av LAS varierar från: ”Giftig till mycket giftig 
för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön” (Dellien, 
1996). LAS (Natrium n-dodecylbenzensulfonat) ingår även i den svenska observationslistan 
utgiven av Kemikalieinspektionen och är däri klassad i grupp G9 (Kemikalieinspektionen, 
1998). Ur hälsosynpunkt kan LAS i form av damm ge sveda i näsa, ögon och svalg. Vid 
hudkontakt kan sveda och rodnad uppkomma (Nygren & Persson, 2003). 
 
Toxicitet 
LAS är toxiskt för vattenlevande organismer medan den akuta toxiciteten för däggdjur är 
mycket låg (Dellien, 1996; Toxnet, www). I inkommande vatten till reningsverken finns LAS 
dels löst i vatten, dels utfällt eller bundet till partikar. De LAS som är utfällda eller bundna 
tycks vara mindre toxiska än de lösta (Dellien, 1996). LAS är toxiskt för flera vattenlevande 
organismer. Beroende på olika arters känslighet och testmetod och LAS-molekylens 
kedjelängd samt var bensenringen sitter, ger detta varierande toxicitet. Långa kolkedjor ger 

                                                 
9 Hög potentiell risk för bioackumulering i kombination med låg nedbrytning, alt. Hög potential för 
bioackumulering kombinerat med mycket hög toxicitet för vattenlevande organismer, alt. Låg 
nedbrytningshastighet kombinerat med mycket hög toxicitet för vattenlevande organismer. 
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generellt giftigare egenskaper (Svärd & Wahlberg, 1998). Undersökningar på zooplankton i 
Danmark har visat att äggproduktionen påverkas omgående vid närvaro av LAS och minskar 
linjärt med ökad koncentration LAS (Christoffersen et al, 2003). 
 
Nedbrytbarhet 
Eftersom LAS har egenskapen av att både binda till partiklar och lösa sig i vatten varierar 
nedbrytbarheten. Löst LAS bryts till stor del ner i aktiv-slam steget medan partikelbundet 
LAS däremot är mycket svårnedbrutet. Det följer med till slammet och påverkas ej av rötning 
(Dellien, 1996). Det faktum att LAS ofta återfinns i relativt höga halter i rötat slam var en av 
anledningarna till att slam inte accepterades av danska bönder sen 1995. Studier från USA har 
nämligen visat att LAS återfinns i höga koncentrationer i jordar 15-30 år efter deponering. En 
annan studie från USA har påträffat LAS och dess metaboliter i grundvatten i närheten av ett 
avloppsreningsverk. Detta indikerar att LAS som hamnar under anaeroba förhållanden bryts 
ner mycket långsamt (SNF, 2000).  
 
Bioackumulerbarhet 
OECD:s expertgrupp har i en studie kommit fram till att Kow inte är användbar som indikator 
för bioackumulerbarhet på tensider. Vidare menar OECD att verkliga studier är svåra att 
genomföra och att tensider i allmänhet inte är potentiellt bioackumulerbara (Svärd & 
Wahlberg, 1998). Allmänt minskar vattenlösligheten med ökande alkylkedjelängd och är även 
beroende av vilken som är saltets positiva jon. Ju lägre vattenlöslighet desto högre Kow-värde 
(vilket i vanligtvis indikerar bioackumulerbarhet). Vattenlösligt LAS kan dock tas upp via 
gälarna hos fisk (Tolls, Samperi & Di Corcia, 2003). SNF (2000) anger att 
biokoncentrationsfaktorn, BCF, för LAS varierar från 35 till 1200. Danska miljömyndigheten 
anser att LAS är potentiellt bioackumulerbart (SNF, 2000). 
 
Tolls, Samperi & Di Corcia (2003) rapporterar om att LAS återfinns i vild fisk (braxen) samt i 
bottenlevande Tubifex sp. (fårborstmaskar) i floden Saar, Tyskland. Bioackumulerat LAS i 
muskelmassa från fiskarna var lägre än från kontrollerade laborationsförsök10 med halter upp 
mot 2 nmol/g och i Tubifex fanns LAS i halter upp till 260 nmol/g.  

2.6.3 LAS I SVENSKT OCH UTLÄNDSKT AVLOPPSVATTEN OCH SLAM  
Specifika halter från utländska studier har uteslutits pga. irrelevans mot svenska förhållanden.  
Hur LAS uppträder i reningsverk med aktivslam har undersökts av flera studier. Feijtel et al 
(1996) undersökte reningsverk i fem europeiska reningsverk (Italien, Nederländerna, Spanien, 
Storbritannien och Tyskland) och fann att avskiljningen varierade från 98,5 till 99,9 %.  
Di Corcia et al (1999) undersökte LAS och dess metaboliter i flertalet italienska reningsverk 
(aktivslam) samt nedströms i recipient till dessa. Reningseffekten var ca 98 % för samtliga 
verk. LAS metaboliter var dock svårare att bryta ner och uppemot 50 % av dessa passerade 
opåverkade ut genom reningsverket, speciellt den dominerande biprodukten av LAS; dialkyl-
tetralinsulfonat (DATS). I recipient uppehöll sig också metaboliterna längre än LAS. 100 
meter nedströms fanns 84 % av utgående LAS kvar medan 2 % fanns kvar efter 27 km. 
Motsvarande siffror för DATS var 83 % respektive 5 %. En dansk studie över Roskilde 
reningsverks (aktiv slam med biologisk fosforreduktion) förmåga att ta omhand bl.a. LAS, 
visar en reningsgrad på 99 %. Reduceringen bestod av 84 % bionedbrytning och resterande  
15 % hamnade i slammet (Fauser et al, 2003). García et al (2002) undersökte LAS förmåga att 

                                                 
10 Vilket sannolikt beror på att naturliga vatten innehåller suspenderat material och organiska ämnen som 
reducerar de ämnen som finns tillgängliga för upptag via gälarna på fisk. 
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binda till aktivt slam. Författarna fann att adsorptionen till slam ökade med ökad 
alkylkedjelängd. Man fann även att vattnets hårdhet påverkade adsorptionen till slam som 
tydligt steg med ökad kalciumkoncentration i vattnet.  
 
LAS i svenskt avloppsvatten 
Stockholm Vatten undersökte 1990 bl.a. anjontensider (där LAS vid den tidpunkten 
dominerade) i hushållsspillvatten från fem bostadsområden samt inkommande och utgående 
vatten vid Henriksdals reningsverk i Stockholm. Undersökningen visade på höga 
inkommande värden, 3,9 -12,8 mg/l från obehandlat hushållsspillvatten. Mest 
anmärkningsvärt var att 30 % i medeltal av inkommande anjontensider återfinns i utgående 
vatten från Henriksdals reningsverket (Stockholm Vatten, 1990). Paxéus undersökning (1999) 
med provtagning 1995 visar på mycket låga halter av LAS i inkommande (och utgående) 
avloppsvatten. För samtliga sex reningsverk i studien (inklusive Sveriges två största) kunde 
LAS inte detekteras i något prov (detektionsgräns < 2 µg/l). Detta var överraskande och 
kontroll av dubbelprov visade samma resultat. Paxéus härleder detta till att miljömärkningen 
av tvättmedel resulterat i en drastisk minskning av LAS-utsläpp till avloppsvattnet. Senare 
undersökningar har dock erhållit högre värden. Vid undersökningen i Gebers gjordes analyser 
på LAS för BDT-vattnet. Medelvärdet vid de tre mätperioderna var 1,9 mg/l (Andersson & 
Jensen, 2002). Orsakerna till detta diskuteras i 2.6.5. 
 
LAS i svenskt avloppsslam 
Danmark har fastställt ett gränsvärde på LAS i slam på 1300 mg/kg TS (SNF, 2000). Det är 
hårdare än det föreslagna EU-gränsvärdet som är 2600 mg/kg TS (Nygren & Persson, 2003). 
En senare undersökning av Svensson (2002) på slam från 19 reningsverk visar dock på 
innehåll av LAS i medeltal på 250 mg/kg TS. Ryaverkets slam hade högst LAS-halt på 920 
mg/kg TS eller 27 g/kg P. Tre av de analyserade reningsverken var även med i Paxéus tidigare 
studie av inkommande avloppsvatten. Med hänsyn till hur mycket slam som bildas i 
förhållande till inkommande vatten, skulle detta teoretiskt, enligt Svensson (2002), maximalt 
ge en LAS-halt i slammet i storleksordningen 20 mg/kg TS. Svenssons resultat för Donsö och 
Ryaverket är drygt en tiopotens högre. Undersökningar på slam från reningsverken i 
Stockholm från 1998 och 2000 visar på halter från 860 till 2300 mg/kg TS. Liknande 
slamproverna för 2002 skickades till ett annat laboratorium och resulterade i betydligt lägre 
halter, mellan 125 och 560 mg/kg TS (Cajsa Wahlberg, personlig kommunikation). Wahlberg 
antar att skillnaderna ligger i analysmetodikerna. Inget av laboratorierna har varit 
ackrediterade för LAS och visar på de svårigheter som föreligger vid jämförelse av data för 
organiska ämnen. Sammanställning av resultaten ovan ses i tabell 11. 
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Tabell 11 Halter av LAS i slam från reningsverk i Sverige. 

Undersökt slam från reningsverk Halter [mg/kg TS] Referens 
Bromma Rötslam 1998 
Bromma Rötslam 2000 
Bromma Rötslam 2002 (x2) 
Henriksdal Rötslam 1998 
Henriksdal Rötslam 2000 
Henriksdal Rötslam 2002 (x2) 
Loudden Rötslam 1998 
Loudden Rötslam 2000 
Loudden Rötslam 2002 (x2) 

1800 
2300 

380 resp. 560 
990 
950 

124 resp. 240 
1000 
860 

350 resp. 510 

Wahlberg PM, 
opub. 

Bohus-Malmön (Sotenäs) 
Donsö (Göteborg) 
Brålanda (Vänersborg) 
Rävlanda (Härryda) 
Herrljunga 
Munkedal 
Tranemo 
Karlsborg 
Varaa 
Lysekila 
Ulricehamna 
Åmåla 
Skaraa 
Stenungsund 
Skene 
Alingsåsa 

Lidköping 
Uddevallaa 

Ryaverketa (Göteborg) 

200 
230 
<50 
520 
<50 
65 
180 
<75 
<50 
830 
240 
170 
240 
<50 
110 
560 
150 
120 
920 

Svensson, 2002 
 

 a = prov taget på rötat slam vilket innebär mindre organiska ämnen och således fås högre halter av 
 föroreningar per kilo torrsubstans i dessa jämfört med orötat slam. 

2.6.4 ANVÄNDA MÄNGDER I SVERIGE  
Globalt tillverkas ca 2,5 miljoner ton LAS varje år (SNF, 2000). Produktionssiffror och export 
av LAS i Sverige är sekretessbelagda. Tillgängliga data för LAS i Sverige för år 2001 ses i 
figur 5 (exporten av LAS i kemiska produkter (87 ton) är borträknat).  
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Figur 5 Mängden LAS i ton räknat i Sverige 2001. Export och produktionssiffror är 
 sekretessbelagda (Eva Ljung, personlig kommunikation). 
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Den ungefärliga totalsumman blir således 1084 ton LAS i Sverige om man bortser från egen 
produktion och export (Eva Ljung, personlig kommunikation). Nygren & Persson (2003) 
anger 1081 ton. Detta innefattar både konsument- och yrkesmässig användning. SNF egna 
undersökning över hushållskemikalier visar på att användningen av LAS sjunkit dramatiskt 
mellan 1988 och 1996 och ses i figur 6. 
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Figur 6 Skillnaden av LAS i hushållsprodukter i ton räknat mellan åren 1988 och 1996 
 (SNF, 1999). 
 
Det är en minskning med mer än 95 %, motsvarande siffra i övriga Europa är 15 % (SNF, 
1999). Omräknat till mängd per person och år, baserat på befolkningsmängd i Sverige (se 
fotnot 8), blir LAS förbrukningen för produktregistrets totala användning ca 0,12 kg/p,år 
(0,33 g/p,d) och för SNF:s hushållskemikaliemängd ca 29 g/p,år (79,5 mg/p,d). Den senare 
visar troligtvis på hushållens bidrag av LAS till avloppsvattnet.  

2.6.5 HUVUDSAKLIGA KÄLLOR 
Huvudsakliga användningar av LAS i Sverige är enligt produktregistret diskmedel och övriga 
rengöringsmedel, där LAS används i kombination med andra tensider, samt tvättmedel (Eva 
Ljung, personlig kommunikation). Övrig användning är som tillsats i oljor för motorer, 
metallbearbetning och transmission. Också inom industrin används LAS som ett ytaktivt 
processhjälpmedel (Östman, 2003). Tabell 12 visar utifrån produktregistret 
användningsområden och mängder för LAS.  
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Tabell 12 Produkter och mängden LAS i de kemiska produkter som importeras och tillverkas 
 i Sverige, 2001. Utöver detta tillkommer import av rent LAS på ca 560 ton (Eva 
 Ljung, personlig kommunikation).  

Import, ton Tillverkning, ton
Rengöringsmedel, övriga 86 93
Diskmedel 110 6
Smörj-, kyl- och transmissionsmedel 35 57
Tvättmedel 81 1
Smörjmedelstillsatser 41 -
Bilvårdsprodukter 8 21
Färger 3 21
Bekämpningsmedel, biocid 18 <0,1
Metallbehandlingsmedel 6 <1
Övrigt 20 1

Kemiska produkter i SverigeProdukt

 
 
Då de miljömärkta tvättmedlen har ca 90 % av marknadsandelarna i Sverige (SNF, 1999), 
torde andelen LAS från tvättmedel vara liten. Trots detta är halterna av LAS i storstädernas 
avloppsslam höga (Svensson, 2000; Wahlberg, pers. kom) och det verkar som om LAS är ett 
”storstadsproblem”. Stockholm Vatten riktade misstankar mot parallellimport av tvättmedel. 
Parallellimport innebär att en importör tar in en skyddad produkt från annat land och säljer 
den på sin hemmamarknad utan återförsäljarens tillstånd. Eftersom LAS är den dominerande 
tensiden i tvättmedel utanför Sverige är det sannolikt att LAS kommer in i landet vid sidan av 
de i produktregistret registrerande varorna. En undersökning inleddes och resultaten stärkte 
misstankarna. I butikbesök i Stockholms förorter hittades mycket parallellimporterade 
tvättmedel. 40 olika tvättmedel utan miljömärkning hittades, varav man kunde konstatera att 7 
stycken av dessa inte innehöll LAS. 14 stycken fastställdes innehålla LAS, medan 18 
eventuellt innehöll LAS11. Import av kända märken som Ariel och Persil och Omo (VIA i 
Sverige) innehöll LAS. Förutom lokala butiker i förorterna återfanns icke miljömärkta 
tvättmedel på ICA, VIVO och Överskottsbolaget (Nygren & Persson, 2003). 

2.6.6 MÖJLIGHET ATT INFORMERA BORT? 
Den drastiska tillbakagången av LAS i hushållsprodukter i Sverige är ett tydligt tecken på att 
miljömärkning av tvättmedel är ett viktigt instrument för att påverka tillverkare och 
distributörer. Indirekt är det konsumenten själv som valt bort LAS från butikshyllorna då de 
flesta tvättmedel som säljs idag är miljömärkta. Att LAS fortfarande återfinns i slam tyder 
dock på att nya aktörer letat sig in på den svenska marknaden. Lågpriskedjor och 
förortsbutiker konkurrerar med lågt pris och väljer bort miljömärkta tvättmedel till fördel för 
utländska billigare alternativ (t.o.m. av samma märke som vi är vana att se i Sverige). Att 
informera konsumenten om att dessa tvättmedel ur miljösynpunkt är sämre kan ge effekt, men 
man ska komma ihåg att de flesta som handlar på dessa butiker sannolikt gör det pga. det låga 
prisets skull och således medvetet väljer bort miljömärkta alternativ. Att butikskedjor med 
uttalad miljöprofil däremot även tillhandahåller icke-miljömärkta tvättmedel är förvånande 
och borde kunna påverkas. LAS kommer även från diskmedel. 1996 såldes 11 000 ton 
handdiskmedel enligt SNF (1999) som uppskattar att mängden LAS i handdiskmedel var 80 
ton samma år. Produktregistret visar att minst 116 ton LAS ingår i svenska diskmedel 2001. 
Hur stor del av detta som är för industriellt bruk är okänt. LAS får inte ingå i miljömärkta 
diskmedel som har ca 95 % av marknaden (SNF, 1999). 

                                                 
11  Kunde inte fastställas p.g.a. bristfällig information på innehållsförteckningen eller från tillverkare. 
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Generellt behöver konsumenten informeras om nyttan av att handla miljömärkta produkter ur 
avloppsreningsverkets synvinkel. Stockholm Vatten kan t.ex. i samarbete med andra aktörer i 
storstadsområden gå ut gemensamt med resultaten från genomförda slamanalyser. För att få 
uppmärksamhet utanför VA-branschen kan detta ske genom pressmeddelanden o dyl. Det 
enda realistiska sättet att få en nollnivå av LAS i avloppsslam är att på politisk nivå enas om 
generella regler för kemikalieanvändningen och följa Sveriges exempel för miljömärkta 
hushållsprodukter. EU har föreslagit ett gränsvärde som är 2600 mg LAS/kg TS.   

2.6.7 SLUTSATSER LAS 
Anjontensiden LAS är toxiskt för vattenlevande organismer och potentiellt 
bioackumulerande. LAS bryts ner mycket långsamt under anaeroba förhållanden och 
ackumuleras i slam. 
LAS är den mest använda tensiden globalt sett, medan den mer eller mindre försvunnit från 
den svenska marknaden till följd av genombrott för miljömärkta hushållsprodukter. Nyligen 
genomförda undersökningar har dock visat på ökade halter i avloppsslammet. Orsaken tros 
bl.a. vara att många välkända tvättmedelsmärken parallellimporteras idag och säljs av så 
kallade lågpriskedjor, ofta lokaliserade till storstadsregioner. Dessa produkter, som är avsedda 
för en annan marknad, saknar miljömärkning på paketen (trots att samma märke kan vara 
miljömärkt i Sverige) och innehåller därmed sannolikt LAS. Icke miljömärkt diskmedel 
innehåller LAS och kan vara en tidigare obelyst känd källa från hushållen som visar sig, nu då 
det dominerande tvättmedelsbidraget reducerats kraftigt. För att minska LAS-halterna i 
avloppsslam måste man nå ut till konsument och påtala miljömärkningens positiva effekt för 
miljön (och avloppsreningsverken).  
 
2.7 TRICLOSAN 

2.7.1 INTRODUKTION 
Triclosan är det vanligaste namnet för en klorerad fenolförening som tillsätts många 
konsumentprodukter p.g.a. sin antimikrobiella verkan. Triclosan har tillverkats sedan 1960-
talet och användes då främst i sjukhusmiljöer. Övriga handelsnamn förutom triclosan är: 
IRGASAN DP300, PG60, IRGACARE MP, INGACIDE LP10, TINOSAN AM, 
IRGAGUARD B 110 (Ciba Speciality Chemicals, www) eller C12H7Cl3O2 samt dess 
kemiska beteckning 2-Hydroxy-2'4,4'-trichlorodiphenylether (Ämnesregistret 
Kemikalieinspektionen, www). När textilfibrer impregneras av triclosan kan de gå under 
namn som: ULTRA-FRESH, AMICOR, MICROBAN, MONOLITH, BACTONIX och 
SANITIZED. Triclosan har visat sig vara effektiv mot grampositiva och gramnegativa 
bakterier samt mot svamp. Dess struktur ses i figur 7. 
 
 

 
Figur 7 Struktur på triclosanmolekylen som är uppbyggd av bensenringar med 
 hydroxidgrupp (fenoler) som sedan är klorerade och sammanbundna av en 
 syrebrygga (egen bildutformning). 
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Triclosan tillsätts produkter för att ge antimikrobiella egenskaper i främst hygienprodukter 
som tandkräm, munvatten, deodoranter, fotspray m.fl., men även konsumentprodukter som 
vissa skärbrädor, disktrasor, textiler och diverse plastartiklar (Remberger et al, 2002). Många 
av dessa produkter marknadsförs ofta aktivt som ”antibakteriella” och är enligt 
smittskyddsinstitutet en del av en internationell marknadsföringstrend som bygger på 
skräcken för bakterier. Smittskyddsinstitutet varnar vidare för att antibakteriella medel på lång 
sikt kan slå ut även livsnödvändiga, goda bakterier (Smittskyddsinstitutet, www). Även 
Livsmedelverket rekommenderar att användningen av desinfektions- och antimikrobiella 
medel inte behövs vid rengöring i hushåll och bör minimeras så mycket som möjligt (Norberg 
et al, 2000). I tabell 13 nedan ses en lista över olika sorters produkter som påvisats innehålla 
triclosan12. 
 
Tabell 13 Produkter som kan innehålla triclosan och som finns i hushåll. 

Funna användningsområden för triclosan i 
litteraturen som kan kopplas till hushåll Källa 

Tandhygieniska produkter som tandkräm och 
munvatten för motverkan av tandköttsinflammation 
och tandlossning 

Adolfsson - Erici et al, 2002; Andersson & Jensen 
2002; Ciba Speciality Chemicals, www; Norberg et 
al, 2000; Schweizer, 2001; Remberger et al, 2002; 
Lindström et al 2002 m.fl. 

Diskmedel och rengöringsmedel Adolfsson - Erici et al, 2002; Remberger et al, 2002 
Plastartiklar och plastförpackningar (t.ex. 
skärbrädor och plastförpackningar som kommer i 
kontakt med livsmedel men även andra områden 
som leksaker och mopphandtag) 

Adolfsson - Erici et al, 2002; Norberg et al 2000; 
Remberger et al, 2002; Schweizer 2001. 
 
 

Tvål, både fasta och flytande Ciba Speciality Chemicals, www; Lindström et al 
2002; Schweizer, 2001; Norberg et al 2000 

Deodoranter Ciba Speciality Chemicals, www; Lindström et al 
2002; Schweizer, 2001; Norberg et al 2000 

Hudsalvor och handkrämer McAvoy et al, 2002; Schweizer, 2001 
Anti-acneprodukter Ciba Speciality Chemicals, www 
Fotvårdsprodukter som fotspray och fotsalvor Ciba Speciality Chemicals, www; Remberger et al, 

2002; Norberg et al 2000 
Textiler, t.ex. i sportkläder, underkläder och 
inläggssulor i skor för att motverka dålig lukt. 

Ciba Speciality Chemicals, www; Adolfsson - Erici et 
al, 2002; Remberger et al, 2002 

Schampo och bad/duschgel McAvoy et al, 2002; Agüera et al, 2003; Lindström et 
al 2002; Schweizer, 2001 

Smink McAvoy et al, 2002 
 
Sökningar i patentregister avslöjar många fler användningsområden. Allt ifrån betong med 
antibakteriella egenskaper till fingerhål för bowlingklot (Schweizer, 2001). 

2.7.2 MILJÖFARLIGHET 
Triclosan är av EU klassificerat som miljöfarligt ämne. Enligt den databas som Nordiska 
Ministerrådet i samarbete med Europeiska Kemikaliebyrån (ECB) tagit fram, N-CLASS är 
triclosan betecknad som: ”Mycket giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön” (N-CLASS databas via Kemikalieinspektionen, www). Nedan 
anges mer specifika värden för ämnet. Fakta i huvudsak hämtat från den norska 
motsvarigheten till kemikalieinspektionen, SFT (Statens forureiningstilsyn) (2002) om inget 
annat anges. 
 

                                                 
12 Notera att triclosan inte nödvändigtvis finns i alla ingående produkter utan påvisats i produkter inom dessa 
olika kategorier.  
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Toxicitet 
LC50 värden sammanställt av SFT (2002) för alger, vattenloppor och fisk visar på mycket hög 
giftighet (0,260 mg/l (96h) för forell; 0,390 mg/l (48h) för vattenloppor och 0,966 – 4,46 µg/l 
(72h) för alger). För däggdjur är triclosan lågt akutgiftig (LD50 vid oral tillförsel för mus, råtta 
och hund är 4350, 3750 respektive >5000 mg/kg kroppsvikt). Undersökningar på råtta och 
mus visar att oralt tillförd triclosan snabbt utsöndras från mag-tarmkanal samt elimineras via 
njure i urin eller via gallan i feces (Norberg et al, 2000).  
 
Nedbrytbarhet 
Eftersom triclosan är en biocid och antibakteriell är standardtestet för nedbrytbarhet (OECD 
301) inte relevant. SFT (2002) menar att för få tester gjorts och att triclosan än så länge bör 
klassificeras som ”Ej lätt nedbrytbar”. Tester i labbskala har visat att triclosan i princip bryts 
ner fullständigt i en kontinuerlig aktiv slam process (McAvoy et al, 2002). Samma referens 
påtalar dock att fältförsök behövs för att kunna dra korrekta slutsatser.  
 
Bioackumulering  
Triclosan är lipofil (Kow =  4,8) och relativt vattenlöslig (17 mg/l). Kow >3 och molekylvikten 
< 700 (289,5) indikerar att den är potentiellt bioackumulerbar. 
  
Ciba Specialty Chemicals som tillverkar triclosan uppger att triclosan är ofarligt för både 
människa och miljö och att det inte är att betrakta som medverkande till bakterieresistens 
(Ciba Speciality Chemicals, www). Flera forskarstudier hävdar dock motsatsen. Adolfsson-
Erici et al (2002), undersökte slumpmässigt utvalda bröstmjölksprover och fann triclosan i tre 
av fem (detektionsgräns 20 µg/kg fettvävnad) varav ett värde var så högst som 300 µg/kg 
fettvävnad. I samma studie placerades regnbågslax nedströms 3 reningsverk i Sverige (Gråbo, 
Ryaverken och Henriksdal) och på samtliga försöksplatser fann man triclosan i gallblåsan på 
fiskarna. Triclosan detekterades även i utgående avloppsvatten och i slammet. Kolpin et al 
(2002) undersökte 139 floder nedströms tätorter i USA och fann triclosan i 58 % av floderna. 
Detta tyder på att triclosan i många fall är motståndskraftig reningsverkens kem- och biosteg. 
IVL genomförde en screening på förekomsten av triclosan i den svenska miljön och i 
livsmedel. Resultaten visade på anmärkningsvärt höga halter i avloppsslam. Triclosan 
detekterades även i luft, mark, sediment, biota och livsmedel (Remberger et al, 2002). 
Schweizer (2001) menar att det finns uppenbara likheter mellan triclosan och antibiotika och 
att triclosans mångfacetterade användningsområde och spridning kan medverka till mikrobiell 
resistens. Tidigare trodde man att triclosan enbart dödade bakterierna genom att angripa 
membranstrukturen och dess funktion men nyligen genomförda studier har visat att triclosan 
angriper bakterierna på flera sätt, bland annat genom att störa bakteriernas aminosyror och 
enzymer. Detta gör att risken för mer avancerade mutationer kan äga rum som även kan 
inverka negativt på antibiotikum (Schweizer, 2001). Misstankar finns att det långvariga och 
utbredda användandet av olika desinfektionsmedel i sjukhusmiljöer har selekterat fram 
stafylokocker resistenta mot ett stort antal antibiotika som idag är ett stort problem, även på 
svenska sjukhus. Farhågor finns att ett liknande scenario ska följa det utbredda användandet 
av triclosan. Stafylokocker resistenta mot triclosan har observerats men någon noggrann 
karaktärisering har ännu inte gjorts (Norberg et al, 2000). 
 
Flera studier påtalar också triclosans likheter med andra kända ämnen. Speciellt likheten med 
de giftigaste miljögifterna som upptäckts hitintills, dioxinerna har påtalats och likheterna ses i 
figur 8 (Agüera et al, 2003; Kanetoshi et al, 1988). Kanetoshi utsatte triclosanprodukten 
Irgasan®DP300 för solljus och flera olika polyklorerade dibenzo-p-dioxiner (PCDD) 
uppmättes i provet. Författarna befarar att triclosan är en av föregångarna till flertalet PCDDs 
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i miljön. Även östrogenliknande effekter har uppmärksammats (Foran et al, 2000). Lindström 
et al (2002) framhåller att en del av triclosans nedbrytningsprodukter kan bli mer lipofila och 
bioackumulerbara än ursprungsämnet, exempelvis methylderivat av triclosan.  

 
Figur 8 Triclosans likheter med några dioxinstrukturer (Agüera et al, 2003). 

2.7.3 TRICLOSAN I SVENSKT OCH UTLÄNDSKT AVLOPPSVATTEN OCH SLAM 
Agüera et al (2003) undersökte halterna av triclosan i bottensediment utanför reningsverk i 
Spanien och konstaterade att triclosan fanns i både utgående flöde samt i samtliga 
sedimentprover och att halterna ökade under provtagningstiden (4 månader). Agüera et al 
(2003) gjorde även undersökningar på avloppsvatten. Reningsverket Almería i sydöstra 
Spanien har ca 200 000 anslutna personer och är av aerob typ. Ca 85 % BOD5 avlägsnas 
under processen (jmf Henriksdal BOD7 ca 99 %). Studien visade att reningseffekten varierade 
mellan 35-65 % och att knappt hälften av inkommande triclosan passerade opåverkad genom 
reningsverket i genomsnitt under provtagningstillfällena (reningseffektivitet i medeltal på 54 
%). Lindström et al (2002) har gjort stickprovsmätningar på fem olika reningsverk i Schweiz 
(tre eller fyra reningsstegs och 4500-36000 anslutna personer) och fick då i genomsnitt en 
reningsgrad på 74 %. McAvoy et al (2002) undersökte triclosan i avloppsvatten i USA på fyra 
reningsverk (2 st. aktiv slam och 2 st. biobäddar). Resultaten visar att innehållet av triclosan i 
avloppsvatten främst beror på vattenanvändningen per capita. Avlägsnandet av triclosan i 
reningsverket var olika beroende på vilket sorts teknik verket använde. Aktiv slam processer 
uppvisade god reningsförmåga (ca 96 %) medan biobäddtekniken varierade mer och generellt 
uppvisade lägre reningsförmåga (58-86 %). I tabell 14 ses en sammanställning på halter av 
triclosan från utländska undersökningar på olika vatten, främst avloppsvatten. 
 
Tabell 14 Sammanställning på halter av triclosan i olika vatten.  

Undersökt miljö Område Halter Referens 
139 flodvatten 
nedströms tätorter 

USA Medel 140 ng/l 
Max 2300 ng/l 

Kolpin et al, 2002 

Fyra sjövatten 
påverkade av 
reningsverk 

Schweiz Medel 15 ng/l Lindström et al, 
2002 

Avloppsvatten 
Inkommande 
Utgående 

Schweiz  
0,6 -1,3 µg/l 

0,1 -0,65 µg/l 

Lindström et al, 
2002 

Avloppsvatten 
Inkommande 
Utgående 

Spanien  
1,3-37,8 µg/l 
0,4-22.1 µg/l 

Agüera et al, 2003 

Avloppsvatten 
Inkommande 
Utgående 

USA  
3,8-16,6 µg/l 
0,2-2,7 µg/l 

McAvoy et al, 2002 
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Triclosan i svenskt avloppsvatten 
Triclosan analyserades av Palmquist (2001) vid Vibyåsen där BDT- och KL-vattnet 
undersöktes separat. Triclosan i BDT-vattnet varierade från 0,56 till 5,9 µg/l vid de fyra olika 
provtillfällena med ett medelvärde på 3,43 µg/l. Omräknat till specifikt mängd motsvarar den 
siffran 0,23 mg/p,d.  För KL-vattnet varierade triclosanhalten mellan < 0,5 till 3,6 µg/l och 
motsvarande specifika mängd var 0,07 mg/p,d (Palmquist, 2001). Totalt utsöndrades alltså 0,3 
mg/p,d till avloppsvattnet.   
Paxéus (1996) har undersökt triclosanhalten i avloppsvatten. Undersökningar på de tre största 
verken i Sverige, Henriksdal (Stockholm), Ryaverket (Göteborg) och Sjölunda (Malmö) visar 
att halter av triclosan var 0,5 µg/l på utgående vatten för Henriksdal och Sjölunda medan 
Ryaverket inte kunde påvisa något triclosan (Paxéus 1996). Paxéus (1999) gjorde uppföljande 
mätningar på sex olika reningsverk för inkommande och utgående avloppsvatten (tabell 15). 
ITMs opublicerade studie av triclosan i reningsverken Henriksdal och Bromma visar att 
halten triclosan i det renade avloppsvattnet var 84-330 ng/L och att utgående vatten hade ca 
80 % lägre triclosanhalter än inkommande vatten (gäller Bromma reningsverk, Henriksdals 
inkommande vattenprov förolyckades). Resultaten presenteras i figur 9. 
 
Tabell 15 Analysresultat av triclosan i avloppsvatten (Paxéus, 1999).  

Avloppsreningsverk Inkommande 
[µg/l] 

Utgående 
[µg/l] 

Renings 
effektivitet [%] 

Ölmanäs 0,1 0,1 0 
Donsö (Göteborg) 0,2 0,1 50 

Lerum 0,3 0,2 33 
Skansverket (Uddevalla) 0,4 - ? 

Ryaverket (Göteborg) 0,2 0,1 50 
Henriksdal (Stockholm) 1,5 - ? 

 
1,5 µg/l vid Henriksdals reningsverk motsvarar 0,52 mg/p,d omräknat utifrån använd 
vattenmängd och antalet anslutna personer (Stockholm Vatten, 1999).  
 

 
Figur 9 Resultat från ITM på hur triclosanhalterna varierar genom reningsverket 
 (Adolfsson-Erici et al, opub.). 
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Triclosan i svenskt avloppsslam 
Tre stycken undersökningar på triclosan i avloppsslam är kända av författaren. ITM gjorde 
undersökningar på reningsverken Bromma och Henriksdal under hösten 1999 och våren 2000. 
Avloppsvatten från fyra olika reningssteg och slam från tre punkter i reningsprocessen har 
analyserats med avseende på triclosan. Samtidigt utfördes de exponeringsförsök på fisk som 
tidigare nämnts. Resultaten av den ännu opublicerade studien visar att anmärkningsvärt höga 
halter av triclosan fastnar i slammet vilket tyder på att triclosan är svårnedbrytbart. IVL 
utförde hösten 2001 en screening på triclosan och fick höga triclosanhalter i undersökt slam. 
Jämförelse mot halter i dagvatten genomfördes och man konstaterades att dessa halter var mer 
än 250 gånger lägre. Svensson (2002) genomförde vintern – våren 2001-2002 en 
undersökning i Västra Götaland och fick med några undantag lägre halter än IVL. Allingsås 
och Ulricehamn visar mycket höga värden men även Rävlanda och Bohus-Malmön har högre 
halter än övriga reningsverk. Anmärkningsvärt är att både Rävlanda och Bohus-Malmön i 
princip enbart är anslutna till hushåll. Resultaten från undersökningarna ses i tabell 16.  
 
Tabell 16 Resultat från ITM:s och IVL:s undersökningar av triclosan i avloppsslam i 
 Stockholm och resultat från Västra Götaland där 19 reningsverk undersöktes. 

Undersökt slam från 
reningsverk 

Halter 
[mg/kg TS] Referens 

Bromma 
      Primärslam 
      Överskottsslam  
      Rötslam 
Henriksdal 1999 
      Primärslam 
      Överskottsslam  
      Rötslam 
Henriksdal 2000 
      Primärslam 
      Överskottsslam  
      Rötslam 

 
8.2 
11 
12 

 
2,7 
2,7 
3,9 

 
3,2 
7,5 
8 

Adolfson-Erici et al, 
opub. 

Bromma 
Brommaa 
Henriksdala 
Louddena 

Slam från dagvatten – Årstaviken 

2,8 
2,8 
3,0 
4,4 

11 µg/kg TS 

Remberger  
et al, 2002 

Bohus-Malmön (Sotenäs) 
Donsö (Göteborg) 
Brålanda (Vänersborg) 
Rävlanda (Härryda) 
Herrljunga 
Munkedal 
Tranemo 
Karlsborg 
Varaa 
Lysekila 
Ulricehamna 
Åmåla 
Skaraa 
Stenungsund 
Skene 
Alingsåsa 

Lidköping 
Uddevallaa 

Ryaverketa (Göteborg) 

2,1 
0,47 
0,34 
3,7 

0,35 
0,53 
0,34 
0,18 
0,45 
1,2 
5,1 

0,03 
0,38 
0,20 
0,26 
6,4 
1,3 

0,18 
0,04 

Svensson, 2002 
 

 a = prov taget på rötat slam vilket innebär mindre organiska ämnen och således fås högre 
 halter av föroreningar per kilo torrsubstans i dessa jämfört med orötat slam.  
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Man kan konstatera att triclosanhalterna i slam varierar mycket både för olika platser men 
även vid olika provtagningstillfällen på samma plats, exempelvis Bromma.  

2.7.4 ANVÄNDA MÄNGDER I SVERIGE 
Sverige har ingen egen tillverkning av triclosan men importerade 9,7 ton triclosan 1998 och 
2000. Siffran mer än halverades under 2001 då uppgifterna från Kemikalieinspektionens 
produktregister 2002 (gäller år 2001) visar på en nettoinförseln till Sverige på ca 2 ton. Den 
största andelen av detta var rent ämne. Dessutom ingick triclosan i låga halter i vissa 
importerade sammansatta produkter, t.ex. rengöringsmedel, skospray m.m. vilket gav ett 
ytterligare tillskott på ca 50 kg. Det rena ämnet användes för tillverkning av hygieniska 
produkter inom parfym- och toilettindustrin. En viss del av dessa hygieniska produkter, t.ex. 
flytande tvål, exporterades (Karin Thorán, personlig kommunikation). Hygieniska produkter 
rapporteras inte till produktregistret. Enligt uppgifter från branschen ingår ca 2 ton i 
hygieniska produkter, varav ca 1,7 ton i tandkräm. Eftersom all tandkräm är importerad så 
tillkommer denna mängd utöver den som rapporterats till produktregistret. Den resterande 
mängden i hygieniska produkter, ca 300 kg, skulle delvis kunna vara en överlappning med 
den rena triclosan som rapporterats till produktregistret (Karin Thorán, personlig 
kommunikation). Enligt enkätundersökning utförd av KTF år 2000 användes ca 300 kg 
triclosan i andra kosmetik och hygienartiklar än tandkräm (Remberger et al, 2002). Utöver 
detta återfinns sannolikt triclosan som ingrediens i övriga importvaror men dessa mängder är 
svåra att kvantifiera. (Cajsa Wahlberg, personlig kommunikation) Om man antar att fyra ton 
triclosan i Sverige omsätts på ett år blir svensk årlig förbrukning av triclosan utslaget på 
befolkningsmängd ca 450 mg/p,å eller 1,2 mg/p,d vilket är högre än de värden som Paxeus 
(1999) och Palmquist (2001) erhållit (se avsnittet om triclosan i svenskt avloppsvatten).  
 
Som en ytterligare jämförelse till det uppskattade värdet av triclosananvändningen i Sverige 
har resultat från litteraturstudien, där det varit möjligt, normaliserats mot antalet anslutna 
personer och vattenförbrukning för att få triclosanmängden per person och dygn (tabell 17).  
 
Tabell 17 Triclosananvändning från litteraturstudie i mg per person och dygn.  

Undersökning och land Reningsverk  
(antal anslutna) 

Vattenanvändning 
[l/p,d] 

Triclosananvändning 
[mg/p,d] 

Agüera et al, 2003. Spanien Almería (210 000), 260 4,7 
Lindström et al, 2002. 
Schweiz 

Gossau (11 000)  
Maur (4500)  

Pfäffikon (9200)  
Uster (36 000) 

Wetzikon (19 000) 

300 
650 
350 
395 
790 

0,3 
0,6 
0,4 
0,5 
0,5 

McAvoy et al, 2002. USA Columbus (398 000) 
Loveland (27 000) 
Glendale (2445) 

West Union–I (3096) 
West Union-II (3096) 

540 
450 
770 
330 
280 

2,8 
4,8 
2,9 
5,5 
4,3 

Paxeus, 1999, Sverige Ölmanäs (6000) 
Donsö (2000) 

Lerum (14 300) 
Skansverket (37 000) 
Ryaverket (572 300) 
Henriksdal (606 500) 

363 
339 
460 
511 
651 
346 

0,04 
0,07 
0,14 
0,20 
0,13 
0,52 

Adolfsson-Erici et al , opub. Bromma (256 000) 473 0,28 
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De normaliserade värdena visar att det skiljer sig mycket mellan olika länder och reningsverk 
vad det gäller vattenförbrukning och använd mängd triclosan. Svensk användning av triclosan 
kan utifrån litteraturen antas ligga någonstans mellan USA och Schweiz. Vattenförbrukning 
för hushåll brukar som schablon anges till 200 l/p,d (NV 1995). 
 
Total ackumulation i slam i Stockholm kan utifrån Rembergers et al (2002) uppmätta halter 
(tabell 16) beräknas till ca 64 kg/år, men den totala belastningen är främmande då 
reningseffektiviteten i avloppsreningsverken är okänd under provtagningstillfället. Eftersom 
halterna i slammet vid de tre verken i Stockholm inte varierade speciellt mycket kring det 
höga medelvärdet 3,5 mg/kg TS gör författarna till studien en grov uppskattning att ca 1 ton 
triclosan årligen fastläggs i kommunalt avloppsslam (Remberger et al, 2002). Utifrån resultat 
av Agüera et al (2003) passerar knappt hälften av triclosanet opåverkat genom reningsverken 
och det skulle i Sveriges fall betyda att ca 2 ton triclosan årligen släpps ut till recipient men 
reningseffektiviteten är troligen högre i moderna större reningsverk i Sverige. Med övriga 
studiers reningsresultat för moderna aktiva slam processer med reningseffekt om 73-96 % 
skulle ca 1080-160 kg triclosan årligen släppas ut till recipient i Sverige om man antar att ca 4 
ton triclosan årligen når reningsverket. 

2.7.5 HUVUDSAKLIGA KÄLLOR  
Lindström et al (2002) uppger att två ton triclosan ingår i den årliga svenska förbrukningen av 
tandkräm. Eftersom övrig import också är två ton finns sannolikt många olika källor förutom 
tandkräm men utifrån litteraturen står hygienkosmetiska produkter uteslutande för 
triclosananvändningen i Sverige. Remberger et al (2002) uppskattar att cirka 16 - 25 %13 av 
den nuvarande tandkrämsförsäljningen innehåller produkter med triclosan. Svenssons 
undersökning på hushållsslam uppvisade höga halter av triclosan och stärker teorin om att 
tandkräm och övriga hygienprodukter är den största källan till triclosan (Svensson, 2002). I 
figur 10 ses ett känt tandkrämsmärke som innehåller triclosan. 
 

 
Figur 10 Exempel på tandkrämsprodukter som innehåller triclosan (bild tagen med tillstånd 

av Colgate-Palmolive Sverige AB). 
 
Eftersom triclosan återfinns i flertalet produkter som konsumeras och i de flesta fall direkt 
släpps ut med BDT-vattnet (tandkräm, rengöringsmedel, schampo etc.) så bör sannolikt de 
främsta utsläppen till naturen ske via avloppssystemet. Även triclosanimpregnerade fibrer 
borde i samband med tvätt lösa upp triclosan i vattnet. Om också plastprodukter frigör 
triclosan, t.ex. i samband med maskindisk i hög temperatur, är okänt. Tabell 13 visar att 
nästan alla produkter innehållandes triclosan är avsedda för hushållen. Remberger et al (2002) 
konstaterar utifrån de höga halterna av triclosan i avloppsslam jämfört med dagvattenslam 
(tabell 16) att hushållen starkt påverkar förekomsten av triclosan i avloppsvatten. 

                                                 
13 Beroende på marknadsföring och nylanseringar av triclosantandkräm. 
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2.7.6 MÖJLIGHET ATT INFORMERA BORT? 
Då triclosan debatterades intensivt under år 2000 och importen av ämnet sjönk med mer än 
hälften 2001, kan detta tolkas som att frivilliga åtgärder tagits för att triclosananvändningen i 
Sverige ska minska (Remberger et al 2002). Livsmedelföretaget Coop hävdar att man tagit 
bort alla triclosanprodukter förutom tandkräm och anti-acneprodukter. Man ska dessutom 
införa en varning i butiken vid de produkter som innehåller triclosan (Coop, www). 
Naturskyddsföreningen har också börjat med att erbjuda sin miljömärkning av hela 
livsmedelbutiker. Bland annat ställs då liknande krav för triclosanprodukter, nämligen att de 
noggrant märks ut i butik och att inga andra produkter än tandkräm och anti-acne medel får 
innehålla ämnet (SNF, 2003). Ett annat sätt att minska triclosanförbrukningen är att 
receptbelägga triclosantandkrämer alternativt enbart sälja dem på apotek. 
Triclosantandkrämer kommer således enbart till användning för personer som ordineras detta 
av läkare eller själva söker upp den på apotek. På så sätt undviks att konsumenter av misstag 
inhandlar sådan tandkräm utan att veta om att triclosan ingår. Läkemedelsverket har idag inga 
planer på att receptbelägga triclosantandkrämer eller andra produkter innehållandes triclosan 
eftersom hygien- och kosmetikprodukter av det slaget inte är klassade som läkemedel. Verket 
har dock begärt en omvärdering av ämnet hos de vetenskapliga kommittéer som tillåtit ämnet 
i Sverige och EU p.g.a. de nya rön som påvisats i nyligen genomförda studier (Monika 
Tammela, personlig kommunikation). 

2.7.7 SLUTSATSER TRICLOSAN 
Studier visar att triclosan till viss del passerar bio- och kemstegen i reningsverken. Triclosan 
återfinns i recipienter i både vattenmassan och i sedimenten. Triclosan har likheter med ett 
flertal dioxiner och verkar förutom sina mycket toxiska egenskaper på vattenorganismer vara 
bioackumulerbart. Majoriteten av all triclosan i Sverige återfinns i hygienkosmetiska 
produkter, främst tandkrämsprodukter. Triclosans transport till naturen sker främst via 
avloppssystemet genom hushållens användning av ovan nämnda triclosanprodukter. 
Triclosan till avloppssystemet sker främst via BDT-vattnet. Triclosananvändningen borde 
kunna minskas ytterligare genom information alternativt endast tillåta försäljning av 
triclosantandkräm på apotek för medicinskt syfte. Övriga produkter innehållandes triclosan 
fasas ut allt mer i och med den ökade miljöprofileringen som de stora livsmedelkedjorna 
påbörjat. 
 
2.8 HUR HAMNAR DE MILJÖFARLIGA ÄMNENA I HUSHÅLLSSPILLVATTNET? 
Som tidigare nämnts är avloppsvattnet komplext och åtgärder för att minska innehållet av 
miljöfarliga ämnen är ett lika komplext problem, eftersom källorna till dessa är spridda och av 
olika ursprung. Nedan ges exempel på källor för diverse miljöfarliga ämnen som kan relateras 
till hushåll. För specifika halter hänvisas till respektive kapitel om tungmetaller (2.3.4) och 
DEHP, LAS och triclosan (2.5, 2.6, 2.7). 
 
Tidigare utgjorde direkta emissioner från industri och produktion de mest betydande 
utsläppen och mätningar i opåverkade referensområden ansågs tillräckliga. I och med skärpt 
miljölagstiftning och ett ökat miljöarbete har denna typ av emission under senare år 
reducerats. Därmed har spridning av ämnen via användning av produkter blivit mer betydande 
(Knekta & Fischer, 2003). Kopplingen mellan utsläpp och källa har alltså försvårats. Knekta 
& Fisher (2003) anser att vid val av ämnen som skall mätas bör bl.a. sådana som används i 
hög kvantitet och som har en bred användning prioriteras, då större risk för stor diffus 
spridning föreligger. Till det kan det av Kemikalieinspektionen upprättade Produktregistret 
nyttjas, där alla kemikalier som tillverkas eller importeras i kvantiteter över 100 kg/år är 
anmälningspliktiga (Kemikalieinspektionen, www).   
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Föroreningar av olika slag som frigörs ifrån hushållen har primärt två vägar att ta vägen: 

• Via avloppsvattnet till reningsverket (vidare till slam och recipient). 
• Via fast avfall från hushåll till återvinning (tillbaka till teknosfären), förbränning 

(vidare till luft och askdeponi) eller deponi (vidare till mark och lakvatten). 
 
Alternativen ovan visar att slutlig mottagare är miljön i någon form och hur stor del av 
föroreningarna som hamnar där beror på hur skickliga vi människor blivit på att minska och ta 
omhand de emissioner som vi genererar. 

2.8.1 INLAGRADE ÄMNEN I HUSHÅLLEN.  
Det är ur miljösynpunkt främst metaller som är inlagrade i hushållen på olika sätt och som 
kan frigöras till avloppsvattnet under nyttjande av infrastrukturen. De organiska ämnena 
(undantagsvis plaster av olika slag) förekommer mer i produktform (se 2.8.1). Sörme, 2003 
har uppskattat hur stor del av den totala mängden tungmetaller i Stockholm 1995 som finns 
inlagrat i hushållen (tabell 18).  
 
Tabell 18 Hur stor del som av det totala lagret av tungmetaller i Stockholm 1995 som 
 hushållen innehar (Sörme, 2003). 

Hushållsandel  Metall [ton] [%] 
Cda 19 19 
Crb 2400 44 
Cu 5800 5 
Hg 5,6 81 
Ni 1200 49 
Pb 1400 3 
Zn 2800 10 

 a Föroreningar i Zink (totalt 20 ton) har inte distribuerats till olika sektorer 
 b Användningen i färg och pigment (totalt 73 ton) har inte distribuerats till olika sektorer 
 
Utredningen av Sörme (2003) visar att framförallt krom och nickel är de metaller som till 
största del finns inlagrade i hushållen. Kvicksilverlagret utgör en speciell situation eftersom 
det till största del finns inlagrat i våra egna kroppar i form av amalgam. Tabellen säger inget 
om frigörandet av metallerna i hushållen men kan ses i kapitel 2.3.4.   

2.8.2 HUSHÅLLSKEMIKALIER 
De flesta hushållskemikalier kommer i kontakt med avloppsvattnet för eller senare. De största 
posterna tvätt, disk, rengöring och personlig hygien kommer direkt att generera gråvatten 
medan andra kemikalier hamnar i avloppsvattnet först då man hanterar dem felaktigt, 
exempelvis via tvätt av penslar med lacknafta i vasken. Försäljning av hushållskemikalier har 
minskat jämfört med början av 90 talet. Minskningen beror till störst del på införande av 
kompakttvättmedel och minskad försäljning av hypokloritbaserade produkter (t.ex. Klorin), 
vilket båda kan ses härröra från den omfattande miljömärkning som inleddes i slutet av 1980-
talet (SNF, 1999). Tabell 19 redovisar försäljning av hushållsprodukter åren 1988 och 1996 
för tvätt, disk, rengöring och personlig hygien. 
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Tabell 19 Försäljning i Sverige av hushållskemikalier. Uppgifterna baseras på 
 försäljningsstatistik från flera källor som sammanställts av Svenska 
 Naturskyddsföreningen (SNF, 1999). 

Försäljning i ton 
Produktgrupp 1988 1996 Skillnad 

[%] 
Tvättmedel 52000 42500 -18 
Fläck och blekmedel 7000 2200 -69 
Handdiskmedel 12600 11000 -13 
Maskindiskmedel 6000 6900 +15 
Rengöringsmedel 10000 8900 -11 
Toalettrengöringsmedel 2500 1600 -36 
Tvål och schampo 10500 11500 +10 
Totalt 100600 84600 -16 

 
Tabellen visar att bland de olika produkterna av hushållskemikalier utgör tvättmedel ungefär 
hälften av inköpt mängd. Övriga trender under perioden som kan antas ur tabellen är att 
hushållen diskar mindre för hand och mer i maskin, lägger mindre vikt vid städning samt 
tvättar sig oftare. Statistik från SCB styrker delvis detta (SCB, www).  

2.8.3 VARDAGSAKTIVITETERS BIDRAG  
Nedan listas slutligen hur olika vardagliga aktiviteter i hushållen kan bidra med ämnen ovan 
diskuterade ämnen (tungmetaller och utvalda organiska miljöfarliga ämnen) till 
avloppsvattnet. Bad/Dusch, disk, tvätt, tandborstning, städning och toalettbesök är de 
hushållsaktiviteter som gås igenom. De mängder som anges till respektive aktivitet är 
uppskattningar och är mycket osäkra. Observera att bidrag från själva vattnet och 
vattenledningar inte ingår i dessa uppskattningar. 
 
Bad/Dusch 
Denna aktivitet ger upphov till mycket tensider men hur stor av det som utgörs av LAS är 
oklart. Därför lämnas denna uppskattning och istället fokuseras på zink från mjällschampon 
och DEHP från våtrumstapeter och duschdraperier. Använd schampomängd per år är 1,5 l/p. 
Antagen del av detta som är mjällschampo är enligt Nordström (2003) 25 %. Zinkpyrit ingår 
som aktiv substans om ca 1 vikt % i mjällschampon. Densitet är ca 1,1 kg/l (Nordström, 
2003). Det ger för Sveriges befolkning årligen: 8,9 miljoner * 1,5 * 0,25 * 1,1* (0,01 * 
1,1*1,5) = 72 ton zink eller 8,1 g/p,å eller 22 mg/p,d. Då kadmium ingår som förorening i 
zink om ca 10 ppm blir dess motsvarande 0,22 µg/p,d från mjällschampon. DEHP mängder 
från duschdraperier och våtrumstapeter är svårt att uppskatta men utifrån studier som har visat 
att DEHP avges med ungefär 5 µg/dm2 blir mängderna antagligen i storleksordningen som vid 
våttorkning av golv (1,5 ton/år) eftersom duschfrekvensen är större än våttorkningsfrekvensen 
(som räknats till en gång i veckan). Som mest skulle alltså 0,17 g/p,å frigöras eller 0,5 mg/p,d. 
Häri ligger stora osäkerheter i fråga om våtutrymmes yta i Sverige och duschdraperiers 
emissioner. Triclosan finns i vissa tvålar, schampon och anti-akneprodukter som tillförs denna 
aktivitet, hur mycket är dock oklart. Diskussionen ovan kan även ses i figur 11. 
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Figur 11 Exempel på oönskade ämnen från dusch eller bad (egen utformning med 
 grundmaterial från Nilbild Förlag och Procter & Gamble). 
 
Disk 
Här föreligger stora osäkerheter. Ingen känd studie har analyserat diskvatten separat med 
avseende på miljöfarliga ämnen vilket gör det vanskligt att på egen hand uppskatta mängder 
av dessa i vattnet. Teoretisk borde dock både tungmetaller från livsmedel och diskgods, då 
främst nickel och krom från rostfritt material, ingå. Organiska ämnen som DEHP från gamla 
plastkärl men även från plastförpackningar (diskmedelsflaskan, tryckfärger etc) och LAS om 
icke miljömärkt diskmedel används kan också spridas till avloppsvattnet från denna aktivitet. 
Även triclosan kan finnas i diskvattnet då vissa rengöringsmedel och skärbrädor innehåller 
triclosan. Exempel på oönskade ämnen vid disk ses i figur 12. 
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Figur 12 Exempel på oönskade ämnen från disk (egen utformning med grundmaterial från 
 Nilbild Förlag). 
 
Tvätt 
LAS mängden påverkas beroende på om miljömärkt tvättmedel används eller ej. Uppskattat 
SNF (2000) siffra på hur mycket LAS som beräknas finnas i tvättmedel (180 ton) blir den 
tillförda mängden ca 55 mg/p,d. Då är mängden LAS från parallellimporterat tvättmedel inte 
medräknat eftersom det är svårt att uttala sig om dessa mängder, men de är sannolikt 
betydande. Om man istället använder siffran 260 ton som enligt SNF (2000) är den totala 
tillförseln av LAS i hushållsprodukter, för att kompensera för parallellimport blir tillförseln 
80 mg/p,d. DEHP tillförs tvättvattnet från plasttryck på kläder och enligt källanalysen i 
2.5.1.5 avges 0,8 mg/p,d. Tungmetaller frigörs också till avloppssystemet. De finns i 
tvättmedel men kan dessutom tänkas härröra från den rostfria trumman, färg i kläder, 
stabilisatorer i knappar och dragkedjor och metallföremål på kläder. Exempelvis kadmium 
finns som förorening i fosforhaltiga tvättmedel och har angetts som den största 
kadmiumkällan i gråvatten, nämligen 4,65 µg/p,d eller 41 % av det totala kadmiuminnehållet i 
gråvatten (Wall, 2002). Enligt Sörme (2003) är den totala mängden tungmetaller från 
tvättmedel 53 µg/p,d. Övriga uppskattningar på mängden tungmetaller är svåra att uppskatta 
då data på detta saknas. Triclosan från impregnerade sportkläder kan också avges vid tvätt 
men tillskottet är svårt att uppskatta. Diskussionen ovan kan även ses i figur 13.  
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Figur 13 Exempel på oönskade ämnen från tvätt (egen utformning med grundmaterial från 
 Nilbild Förlag och Nygren & Persson, 2003). 
 
Toalett 
Mängden tillförda tungmetaller från födan är relativt stor och uppgår enligt Sörme (2003) till 
ca 12 mg/p,d. Då DEHP inte ska finnas i vidare utsträckning i svenska livsmedel eller dess 
förpackningar utelämnas denna uppskattning. Felaktigt slängda föremål i toalettstolen är 
också svårt att uttrycka sig om. För fasta ämnen kan mängden grovrens från reningsverket 
vara en uppskattning på detta (Cajsa Wahlberg, personlig kommunikation). Exempel på 
oönskade ämnen från toaletten ses i figur 14. 
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Figur 14 Exempel på oönskade ämnen från toaletten (egen utformning med grundmaterial 
 från Nilbild Förlag). 
 
Städning 
DEHP frigörs från PVC-plastmatta. Enligt källanalysen i kapitel 2.5.1.5 frigörs ca 3,2 g/p,å i 
Sverige eller ca 8,5 mg/p,d. Tungmetaller kommer från bl.a. atmosfärisk deposition och vid 
våttorkning (speciellt kring fönsterlister) kommer tungmetaller att tillföras städvattnet. 
Tungmetaller i skurvatten har nyligen undersökts i ett examensarbete i Sverige men denna 
rapport har inte hunnit tillgodogöras för denna studie. Däremot har tungmetallinnehållet i 
hushållsdamm studerats av Tong och Che Lam i Hong Kong (2000). Halterna varierade 
mycket beroende på om lägenheternas ålder och om de låg vid trafikerade stråk samt om 
fönstren i lägenheterna varit öppna eller inte. Medianvärden för samtliga boendeformer ses i 
tabell 20 nedan. Stor osäkerhet föreligger om hur mycket damm som genereras samt hur stor 
del av dammet som når avloppssystemet. Det kan även ifrågasättas om damm från det starkt 
urbaniserade Hong Kong är representativt för svenska förhållanden. Uppskattning av 
tungmetallbidrag ifrån städning utlämnas därför i denna studie. Diskussionen ovan kan även 
ses i figur 15. 
 
Tabell 20 Medianvärden från en sammanställning av tungmetaller i hushållsdamm (Tong & 
 Che Lam, 2000) 

Metall Pb Cd Cu Zn 
[µg/g damm] 157,4 4,3 310,8 1408 
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Figur 15 Exempel på oönskade ämnen från städning (egen utformning med grundmaterial 
 från Nilbild Förlag). 
 
Tandborstning 
Denna aktivitet genererar främst triclosan men även kvicksilver från amalgamfyllningar som 
slits vid putsningen. Mängden triclosan kan enligt källanalysen i kapitel 2.5.3.5 uppskattas till 
1,2 mg/p,d men det innefattar all triclosananvändning. Då tandborstning står för drygt hälften 
antas 0,6 mg/p,d genereras från tandborstning. Mängden triclosan från munvatten är okänd 
men ingår också i denna aktivitet. Kvicksilver avges med ca 60 µg/p,d enligt Sörme (2003). 
Diskussionen ovan kan även ses i figur 16. 
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Figur 16 Exempel på oönskade ämnen från tandborstning (egen utformning med 
 grundmaterial från Nilbild Förlag och Colgate-Palmolive Sverige AB) 
 
Övriga aktiviteter: Av betydelse för mängden kadmium till avloppssystemet är hobbymåleri 
en aktivitet som bör nämnas. Uppemot hälften av det kadmium som hushållen avger till 
avloppssystemet kommer från konstnärsfärger (Sörme, 2003; Enskog Broman, 2000). Även 
renovering och ommålning (speciellt med vattenlösliga färger) kan vara en aktivitet som 
bidrar med oönskade ämnen till avloppsvattnet.  
 
I tabell 21 ses en sammanställning över ovan genomgångna aktiviteter och vilka ämnen som 
avges vid dessa. Uppskattade mängder (som enbart ska ses som just uppskattningar) ses i 
tabell 22.  
 
Tabell 21 Visar vilka aktiviteter som ger upphov till utsläpp av vissa ämnen. 

Aktivitet Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn DEHP LAS Triclosan
Bad (x)      x x (x)  
Disk (x) x (x) (x) (x) x (x) x x (x) 
Tvätt x x x x x x x x x (x) 
Toalett x x x x x x x (x)   
Städning x x x x x x x x   
Tandborstning    x      x 

”x” betyder att ämnet sannolikt avges under aktiviteten 
”(x)” betyder att ämnet sannolikt avges under aktiviteten, men att mängderna är underordnade andra källor  
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Tabell 22 Sammanställning över uppskattade mängder som frigörs i mg/p,d vid de olika 
 aktiviteterna. 

Aktivitet Tungmetaller DEHP LAS Triclosan 
Bad 22 0,5 - ? 
Disk ? ? ? ? 
Tvätt 0,05 0,8 55 (80) - 
Toalett 12 -     
Städning ? 8,5     
Tandborstning 0,06     0,6 
Totalt [mg/p,d] 34,1 9,8 55 (80) 0,6 

 '"-" betyder att ämnet sannolikt avges men att mängderna är underordnade andra källor
 "?" betyder att ämnet sannolikt tillförs men att mängderna är okända 
 
Det är bl.a. igenomgångna aktiviteter ovan som vi själva kan påverka genom produkt- och 
materialval och därmed minska belastningen av främmande ämnen i avloppsvattnet. Genom 
att välja t.ex. miljömärkt godkända produkter, undvika PVC-golvmatta med DEHP och 
tandkräm med triclosan kan de boende i hushållen aktivt medverka till en bättre kvalité på 
hushållsspillvattnet. 
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3 EGNA UNDERSÖKNINGAR 
Det här kapitlet redogör för provplatsen och hur de praktiska undersökningarna/mätningarna 
gått till. Vidare finns en redogörelse för vilka analysmetoder som använts.  

3.1 OM HAMMARBY SJÖSTAD 
Hammarby Sjöstad är en helt ny stadsdel som för närvarande byggs på ett tidigare 
industriområde strax söder om centrala Stockholm. Hammarby Sjöstad är det största 
bostadsprojektet i Stockholm sedan 70-talets miljonprogram. Här kommer att finnas 8000 
lägenheter och ungefär 20000 invånare när hela stadsdelen är färdigbyggd runt 2012.  
I Hammarby Sjöstads miljöprogram slås fast att ”…stadsdelen ska ligga i frontlinjen för en 
miljöanpassad utveckling i en tät stadsmiljö och fungera som en nationell och internationell 
förebild och inspirationskälla för ekologisk planering, byggande och boende” (Miljöprogram 
för Hammarby Sjöstad, www). Bild från en del av området ses i figur 17. 
 

 
Figur 17 Bild på Hammarby Sjöstad (eget foto). 
 
Behandlingen av avloppsvattnet är en viktig del i Hammarby Sjöstads miljösatsning. Ett 
politiskt beslutat miljöprogram ligger till grund för miljösatsningen i Hammarby Sjöstad. 
Miljöprogrammets mål till 2005 för vatten och avlopp i Hammarby Sjöstad visas nedan och 
målen i kursiv text knyter an extra mycket till detta examensarbete: 
 

• Att vattenförbrukningen ska halveras jämfört med genomsnitt för nyproduktion i 
innerstaden. 

• Att 95 % av fosforn i avloppsvattnet ska återföras till jordbruket. 
• Att avloppsvattnets innehåll av tungmetaller och andra miljöskadliga ämnen ska 

halveras. 
• Att allt dränvatten ska kopplas till dagvattennätet. 
• Att allt dagvatten ska tas om hand lokalt. 
• Att avloppsledningarna ska vara helt täta. 
• Att kväveinnehållet i det renade avloppsvattnet ej ska överstiga 6 mg/l och 

fosforinnehållet ej 0,15 mg/l14.  

                                                 
14 Krav för övr. reningsverk i Stockholm är 10 mg/l respektive 0,3 mg/l för kväve och fosfor (Dagerskog, 2002). 
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Att få Hammarby Sjöstads vatten renare än från andra bostadsområden skall uppnås genom 
val av byggmaterial, information till de boende och effektiv rening. För att leva upp till målen 
har Stockholm Vatten AB, som ansvarar för vatten och avlopp i den nya stadsdelen, beslutat 
att anlägga ett lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad i närheten av Henriksdals 
reningsverk. Antalet anslutna personer till detta reningsverk är ca 600 personer. Innan beslut 
fattas huruvida ett nytt reningsverk ska byggas för stadsdelen ska olika metoder för att 
behandla avloppsvatten utvärderas. Försök med avloppsvatten från Hammarby Sjöstad ska 
utföras i fyra parallella pilotanläggningar med inriktning på membranteknink, anaeroba 
processer och aeroba processer under perioden 2002 till 2005 (Björlenius & Hellström, 2002).  
 
För att se det inkommande vattnets innehåll av miljöskadliga ämnen krävs långt mer ingående 
mätningar än vad som är brukligt vid ordinarie reningsverk (Cerne et al, 2001). Detta skall ske 
vid en mätstation som skall byggas i anslutning till pilotreningsanläggningen. Den består av 
en gaskromatograf med tillhörande masspektrometer (GC-MS) som på ett automatiserat sätt 
ska kunna bearbeta prover för kontinuerlig mätning.  
 
Tillsammans med de andra aktörerna i området har Stockholm Vatten också utformat den s.k. 
”Hammarbymodellen” (figur 18) som ska visa hur energi, avfall och vatten knyts samman i 
stadsdelen. 
 

  
Figur 18 ”Hammarbymodellen” som integrerar de inblandade aktörerna i Hammarby 
 Sjöstad (Hammarby Sjöstad, www). 
 
För att få en bättre uppfattning om de boendes miljöengagemang har djupintervjuer utförts för 
att utreda deras attityd till miljöarbetet och vilka föreställningar de har om att bo i Hammarby 
Sjöstad (Stockholm Vatten, 2001). Uppföljande intervjuer ska genomföras under hösten. Den 
första intervjuomgången visade på de boendes tilltro till tekniska lösningar och hur de såg 
sina egna vardagsrutiner som en liten eller obetydlig del i områdets miljöpåverkan. Synliga 
miljörelaterade restfraktioner (exempelvis avfall med tillhörande sortering) hade mer 
åsiktsinlägg än ”osynliga” fraktioner som vattenanvändning och energiförbrukning 
(Stockholm Vatten, 2001). 
 



EGNA UNDERSÖKNINGAR 
 

- 55 - 

3.2 METOD ÖVER MÄTPROGRAM 
För att kontrollera hur väl målen överrensstämmer med verkligheten krävs mätningar på det 
inkommande vattnet till reningsverket. Nedan presenteras de mätningar som gjorts inom 
ramen för detta examensarbete och som baserar sig på de uppsatta frågeställningarna för 
arbetet:  
 
Hur ser ett typiskt avloppsvatten från hushåll ut? 

• Vilka miljöfarliga ämnen finns i vattnet?(delvis litteraturstudie) 
• Var kommer de miljöfarliga ämnena ifrån? (litteraturstudie) 
• Hur varierar sammansättningen/dynamiken på vattnet? 

 
Hur skiljer sig ett spillvatten från hushåll jämfört med ett vatten från ett stort reningsverk med 
flera typer av anslutna verksamheter, med avseende på metallhalt? 

• En jämförelse mellan Hammarby Sjöstad och Henriksdal. 
 
Nedan i figur 19 ses en karta över området med utsatta provtagningspunkter.  
 

 
Figur 19 Karta över området Hammarby Sjöstad med bild på utsatta provtagningsplatser 
 (egen bildutformning med översiktplan över Hammarby Sjöstad från Stockholms 
 Stadsbyggnadskontor som grund). 

3.2.1 AVLOPPSVATTNETS SAMMANSÄTTNING, BÅTBYGGARGATAN-
SJÖSTADSVERKET 
För att se hur utvalda parametrar (tabell 23) varierade under transport från pumpstationen vid 
Båtbyggargatan upp till Sjöstadsverket i den ca 600 m långa plastledningen (90 mm), togs 
jämförande prover från de båda platserna. Uppehållstiden i ledningen är ca en halvtimme 
(Berndt Björlenius, personlig kommunikation). På väg från pumpstationen till inkommande 
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provtagningsplats vid Sjöstadsverket passerar vattnet ett grovrensgaller och ett tillhörande 
sandfång som tar bort det grövsta innehållet.  
 
Provtagningspunkt Båtbyggargatan 
Till pumpstationen vid Båtbyggargatan leds vatten från hushållen i Hammarby Sjöstad och 
samlas upp i en pumpsump med omrörning som sedan pumpar vattnet vidare till 
Sjöstadsverket och Henriksdals reningsverk. Vatten från ca 600-1000 hushåll leds till 
Sjöstadsverket. Vid pumpstationen finns en automatisk vakuumprovtagare (Contronic-PSW 
2000) inkopplad (figur 20). Provet som togs var tidsreglerat och insamlingsfrekvensen var satt 
till var sjätte minut och provvolymen 30 ml. Provet samlades in under ett sammanhängande 
dygn från ca klockan 07:30, tisdag till 07:30, onsdag i 15 veckor. Provet samlades upp i 
plastdunk som förvarades i kylskåp under provtagningsdygnet. Efter provtagningens slut 
transporterades plastdunken till Sjöstadsverket för att direkt efter omrörning hällas upp 
inledningsvis i en 500 ml. provflaska av plast. Provet konserverades vid några tillfällen i 
början. Efter några veckor byttes flaskan ut mot en större 2,5 l dunk efter önskemål från 
laboratoriet. Provet transporterades sedan till laboratoriet för analys av VA-parametrar samma 
dag (tabell 23). Resterande provvolym användes för egna analyser direkt vid Sjöstadsverket. 
 

  
Figur 20 Bild på automatisk vakuumprovtagare vid pumpstationen i Båtbyggargatan. 
 
Provtagningspunkt Sjöstadsverket 
En del av det inkommande vatten till Sjöstadsverket avleds till en specialbyggd diskbänk som 
fungerar som plats för provtagning och möjlighet att enkelt ta stickprov. Vattnet pumpas upp 
och leds tillbaka till huvudledningen via ett överfall i diskbänken, se figur 21. Till diskhon är 
en automatisk provtagare kopplad (Bühler 4010) som tar prov på samma sätt som i 
Båtbyggargatan. Förfarandet vid hantering av prover skedde på samma sätt som vid 
Båtbyggargatan förutom den konservering som nämndes ovan. 
 

 
Figur 21 Bild på den specialbyggda diskbänken och den automatiska vakuumprovtagare 
 som användes vid Sjöstadsverket. 
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Analys 
Förutom analys av fysikaliska och kemiska parametrar på laboratorium (tabell 23) uppmättes 
pH och konduktivitet samt flyktiga fettsyror (Volatile Fatty Acids, nedan VFA), alkalinitet 
och kontroll av avsättbart material. Det genomfördes för de veckor där data kunde erhållas 
från både Båtbyggargatan och Sjöstadsverket och på så vis kunde parvisa jämförelser göras 
statistiskt (se metodik i 3.2.2). Metoden för VFA-analys, alkalinitet och avsättbart material 
beskrivs i bilaga 7. 
 
Tabell 23 Metodförteckning över genomförda avloppsanalyser på vattnet från Hammarby 
 Sjöstad. 

Analysvariabel Ackrediterad metod Teknik Mätområde Mätosäkerhet % 

Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2 Titr. 5-250 mg/l 18-13 

SS f.d. SS 028112-3 och 
SS-EN ISO 872-1 - >2 mg/l 50-22 

BOD7 fd SS 028143-2 och 
SS-EN 25814-1 Inkubation 1-7 mg/l 24-10 

CODcr f.d. SS 028142-2 mod Egen rörmetod 25-700 mg/l 26-12 

Fosfatfosfor fd SS 028126-2 Spek. 0,01-1 mg/l 34-11 

Totalfosfor ASN 5240-SE FlA 1-10 mg/l 22-12 

Kjeldahlkväve AN 300 / ASN 3503 Dest. efter uppslutning 1-150 mg/l 50-10 

Totalkväve Nytt instrument, ej 
ackrediterad metod - - - 

TOC 
Ej ackrediterad metod - - - 

3.2.2 DYGNSVARIATION, JÄMFÖRELSE MELLAN BÅTBYGGARGATAN OCH 
SJÖSTADSVERKET 
En jämförande studie gjordes för att undersöka hur parametrar varierade under dygnet och vad 
som händer med avloppskvalitén under transport från Båtbyggargatan till Sjöstadsverket. 
Provtagningsdygnet skedde från kl. 07:30 5/8 till 07:30 6/8 (2003). Provtagningspunkt var 
pumpstationen vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket. Proverna togs med automatiska 
provtagare med tillhörande provväxlare. Totalt togs åtta stycken tidsreglerade 3-timmarsprov 
med 30 ml provvolym med intervallet var sjätte minut (0,9 l/flaska) på vardera 
provtagningplats. Proverna samlades upp i plastflaskor (1 l) och förvarades i kylskåp under 
provtagningsdygnet.  
 
Analysmetoder 
Analyserna påbörjades omedelbart efter att provtagningsdygnet var slut. Tabell 24 visar de 
parametrar som analyserades med tillhörande metodbeskrivning. För utförligare beskrivning 
av Dr Langes kyvettmetoder hänvisas till metodbeskrivning i bilaga 7.  
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Tabell 24 Analyserade parametrar med tillhörande analysmetod. Analysen genomfördes 
 personligen av författaren. 

Parameter Metod 
COD Dr Lange kyvett LCK 114 
P-tot Dr Lange kyvett LCK 350 
N-tot Dr Lange kyvett LCK 338 
SS Standardmetod 
pH, Konduktivitet Temperaturreglerade mätinstrument 
Zink och Koppar15 Dr Lange kyvett LCK 360 

 
Statistisk skillnad? 
För att se om det statistiskt sett är skillnad på vattnet i Båtbyggargatan och Sjöstadsverket 
gjordes en analys genom att jämföra de parvärden som observerades. Anledningarna till att 
detta undersöktes var att ett rensgaller och sandfång är placerat mellan provtagningsplatserna. 
Det var därför osäkert om den mätstation som ska tas i drift uppe vid Sjöstadsverket får ett 
representativt vatten till sig. Analysen gjordes genom att anta en t-fördelning16 och använda 
95 % konfidensintervall. Formeln nedan kan sedan nyttjas för att räkna ut ett intervall. Om 
intervallet inte innehåller 0 (noll) så kan vi med 95 % säkerhet påstå att vattnen skiljer sig åt 
med avseende på studerad parameter. Om intervallet innehåller 0 så tyder inte våra värden på 
att det finns någon skillnad mellan provtagningsplatserna, åtminstone inte om vi arbetar med 
en säkerhet på 95 %. 
 






 +∗−
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z = differensen, t0,025 = 2,36 (7 frihetsgrader), s = standardavvikelsen 

3.2.3 DYGNSVARIATION AV TUNGMETALLER I HAMMARBY SJÖSTAD 
För att få en uppfattning om hur olika parametrar, främst tungmetaller i hushållsspillvattnet, 
varierar över dygnet och hur olika parametrar förhåller sig till varandra, utfördes en 
intensivprovtagning under ett dygn (veckodag). Provtagningsdygnet (veckodag) skedde 
mellan kl 11:00 17/6 till kl 11:00 den 18/6 (2003). Proven togs på likadant sätt på som 
beskrivs ovan, fast enbart från Sjöstadsverket. För metallanalyserna användes speciella 
provflaskor innehållandes salpetersyra för konservering av prov. Dessa förvarades i kylskåp 
ända fram till analystillfället. Analyserade parametrar ses i tabell 25. 
 
Tabell 25 Analyserade parametrar med tillhörande analysmetod. Analysen genomfördes 
 personligen av författaren förutom metallanalyserna som utfördes av Stockholm 
 Vattens egna laboratorium. 

Parameter Metod 
COD Dr Lange kyvett LCK 114 
P-tot Dr Lange kyvett LCK 350 
N-tot Dr Lange kyvett LCK 338 
VFA Fempunktstitrering med syra 
SS Standardmetod 
pH, Konduktivitet Temperaturreglerat mätinstrument 
Metallhalter (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) Ackrediterade metoder 

                                                 
15 Kopparanalyserna visade sig svåra att genomföra på obehandlat inkommande vatten och uteslöts ur 
mätprogrammet. 
16 Liknar normalfördelningen fast med mer ”sannolikhetsmassa ute i svansarna” (Vännman, 1986) 
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3.2.4 METALLJÄMFÖRELSE, HAMMARBY SJÖSTAD OCH HENRIKSDAL 
För att se hur tungmetallhalterna skiljer sig åt mellan ett rent hushållsspillvatten jämfört med 
avloppsvatten från ett stort reningsverk som har flera typer av anslutna verksamheter togs 
prover från Sjöstadsverket och från Henriksdals reningsverk under elva veckor (v.15-v.25 
2003) och analyserades med avseende på tungmetallerna Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni och Zn. 
 
Provtagning 
Prover togs med automatisk provtagare vid provtagningspunkt Sjöstadsverket, samt vid 
liknande provtagare för Henriksdal. Prover togs kontinuerligt under dygnet och konserverades 
på 500 ml plastflaska med salpetersyra, vanligtvis varje dag förutom på helger då 
samlingsprov togs. De sändes sedan in till Stockholm Vattens eget laboratorium som 
blandade samman dessa till ett veckoprov. 
 
Analys 
Tungmetallerna Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni och Zn analyserades på totalt 11 veckosamlingsprov. 
Metallanalyserna skedde enligt ackrediterade metoder och metodbeskrivning med 
mätosäkerhetsintervall beskrivs i bilaga 6.  
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4 RESULTAT OCH DISKUSSION - EGNA MÄTNINGAR 
Resultaten från de praktiska undersökningarna redovisas och jämförs med tidigare studier. 
En diskussion relateras till resultaten där även osäkerheter och felkällor som kan ha inverkat 
på resultaten diskuteras.  

 

4.1 PRESENTATION AV DATA 
Data presenteras i form av uppmätta halter samt omräknat till specifika personmängder. Då 
flödesbilden för Hammarby Sjöstad är osäker och antalet anslutna är inte helt utrett, är det 
svårt att använda sig av flöde eller personsiffra för att få fram specifik vattenförbrukning per 
person. Ett sätt är att istället med hjälp av kvoter normera värdena, t.ex. dividera 
metallkoncentrationen med andelen fosfor (vanligt förekommande mått) eller kväve (för att få 
en relation till en specifik personhalt). Eftersom kvävet i avloppsvattnet mer eller mindre 
uteslutande genereras från urin och fekalier, kan data från tidigare undersökningar nyttjas 
genom att använda ett schablonvärde för kväve (föreslaget 13,5 g N/p,d från NV schablon, 
1995) för att få en specifik personrelation till uppmätta data.  
 
Förkortningen BÅT står för Båtbyggargatan där pumpstationen är placerad och SJÖ står för 
Sjöstadsverket där inkommande vatten leds till reningsverket.  
 
4.2 AVLOPPSVATTNETS SAMMANSÄTTNING BÅTBYGGARGATAN OCH 
SJÖSTADSVERKET 
Gjordes för att undersöka hur sammansättningen och några utvalda parametrar varierade 
under transport från pumpstationen vid Båtbyggargatan upp till Sjöstadsverket. 
 
Resultaten på de dygnsprover som tagits på de bägge provpunkterna skiljde sig generellt 
ganska lite åt men uppmätta värden från Båtbyggargatan var i medeltal något högre jämfört 
med Sjöstadsverket17. Transportsträckan är kort och därmed även uppehållstiden i ledningen 
(ca 30 minuter) men grovrensgaller och tillhörande sandfång kan inverka. Viss nedbrytning 
verkade dock ske på vägen. Fysiska parametrar som pH, alkalinitet och konduktivitet skiljde 
sig lite åt mellan provtagningsplatserna och var inom samma storleksordning. Suspenderat 
material, BOD och COD sjönk något längs med transportsträckan. Detta i samband med en 
relativt hög BOD/COD kvot tyder på att vattnet från Hammarby Sjöstad inte är 
svårnedbrytbart. 
Närsalter som fosfor och kväve sjönk något i medeltal men varierade under mätperioden så att 
man allmänt inte kunde säga att de alltid sjunker under transport utan bara ibland. 
Driftsproblem med pumpning till Sjöstadsverket under provtagningsperioden samt inledande 
missförstånd kring konserveringsmetod för prover från Båtbyggargatan medförde att 
jämförande data förlorades till viss del. I och med att dataserierna har flera avbrott redovisas 
de som punkter utan sammanbundna linjer, förutom då mätserie utan avbrott finns tillgängligt. 
Tabell över resultaten från undersökningen ses i bilaga 2 samt i diagramform nedan för var 
och en av undersökta parametrarna. 
 
 

                                                 
17 Förutom konduktiviteten som är något högre vid inkommande vatten vid Sjöstadsverket än i pumpsumpen på 
Båtbyggargatan. 
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4.2.1 VFA, pH, KONDUKTIVITET OCH ALKALINITET 
För att se om de flyktiga fettsyrorna varierade under transport analyserades VFA vid några 
provtillfällen. Flyktiga fettsyror är t.ex. ättiksyra, propionsyra och smörsyra.  
För en effektiv biologisk fosforreduktion (bio-P) måste det finnas god tillgång på 
lättillgänglig energi i den anaeroba zonen, framförallt den del av det organiska materialet som 
utgörs av VFA eller som kan omvandlas till VFA via hydrolys. VFA anges som mg/l i form 
av ättiksyra (HAc). Vid tillhörande analys noterades även pH och konduktivitet. Även värden 
på alkalinitet fås vid analysen då titrering med syra genomförs (bilaga 7).  
 
VFA halten var högre vid Båtbyggargatan i medeltal (ca 10 %) än vid Sjöstadsverket. 
Båtbyggargatans medelvärde var 34,9 mg HAc/l (median 34,0) och motsvarande för 
Sjöstadsverket var 31,3 mg HAc/l, (median 34,5). Som figur 22 visar varierade värdena och 
vid ett tillfälle var VFA mycket högre vid Sjöstadsverket. Detta kan tyda på att VFA både 
bryts ner och bildas under transport. Enligt Dagerskog (2002) förbrukas VFA i ledningar med 
självfall eftersom en större syreinblandning sker där. I tryckledningar kan VFA istället bildas 
där förhållandena är mer anaeroba. Ledningarna i Hammarby sjöstad är av självfallstyp till 
pumpstationen men trycks upp till verket. För att undersöka detta vidare undersöktes 
resultaten med statistik (bilaga 2) som dock visade på att erhållna värden inte tyder på att det 
finns någon skillnad mellan provtagningsplatserna. Resultat från VFA-analys ses i figur 22. 
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Figur 22 VFA vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket. Högsta respektive lägsta värde för 
 Båtbyggargatan var 39,7 och 28,3 mg HAc/l. Liknande värden för Sjöstadsverket 
 var 48,1 och 5,2 mg HAc/l. 
 
pH-värdet som erhålls vid VFA analys är något högre än normalt då proverna luftas genom ett 
filter och koldioxidavgång sker på så sätt. Skillnaden värdemässigt mellan 
provtagningsplatserna är inte stora. Medelvärdet (och medianvärdet) för pH på 
Båtbyggargatan var 7,9 och för Sjöstadsverket 7,7. Statistiskt sett finns det dock en skillnad 
mellan Båtbyggargatan och Sjöstadsverkets med en säkerhet på 95 % (bilaga 2). 
Konduktiviteten visade sig vara i medeltal något högre vid Sjöstadsverket (medel 74,5 mS/m, 
median 71,5) än vid Båtbyggargatan (72,8 mS/m, median 73,1) men det råder ingen 
signifikant skillnad mellan provtagningsplatserna (bilaga 2). Resultaten för pH och 
konduktivitet ses i figur 23.  
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Figur 23 pH (vänster y-axel) och konduktiviteten (höger y-axel) vid Båtbyggargatan och 
 Sjöstadsverket. 
 
Alkaliniteten verkade inte påverkas nämnvärt under transport. Erhållna alkalinitetsvärden från 
egen titrering visade sig dock vara lägre än de från Stockholm Vattens laboratorium. 
Medelvärdet för egen analys var 214,6 mg CaCO3/l (25 % lägre) respektive 220,3 mg 
CaCO3/l (21 % lägre) för Båtbyggargatan och Sjöstadsverket. Erhållna värden från egen 
analys ses i bilaga 2. På dessa gjordes en statistisk analys som tyder på att det inte finns någon 
skillnad mellan provtagningsplatserna (bilaga 2). Vad skillnaden analyserna emellan beror på 
är osäkert men kan antagligen hänföras till titreringen. Eftersom laboratoriet analyserar enligt 
ackrediterade metoder redovisas därför deras analysresultat i figur 24. Alkaliniteten var i 
medeltal 287 mg CaCO3/l (median 285 mg CaCO3/l) för Båtbyggargatan respektive 278 mg 
CaCO3/l (median 285 mg CaCO3/l) för Sjöstadsverket.  
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Figur 24 Alkalinitet vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket som varierade mellan 270-310 
 mg/l för Båtbyggargatan och 190-310 mg/l för Sjöstadsverket.  
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4.2.2 TOTALT ORGANISKT KOL, SUSPENDERAD SUBSTANS OCH AVSÄTTBART 
MATERIAL 
Mängden totalt organiskt kol var något högre vid pumpstationen vid Båtbyggargatan än vid 
inkommande vatten till Sjöstadsverket. Medeltal för Båtbyggargatan var 185,9 mg/l (median 
170 mg/l) och vattnet vid Sjöstadsverket var i medeltal 19 % lägre med 149,9 mg/l (median 
149 mg/l). Anledningen är troligtvis det sandfång som finns placerat mellan 
provtagningspunkterna. Skillnaden ses i figur 25. 
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Figur 25 TOC vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket. Halterna varierade mellan 128-260 
 mg/l för Båtbyggargatan och var 86-190 mg/l för Sjöstadsverket. 
 
Halterna av suspenderat material var, förutom en avvikelse på 500 mg/l för Båtbyggargatan, 
runt 200 mg/l. Detta var lägre än årsmedelvärdet för Henriksdal 2002 (280 mg/l) vilket var 
förvånade. Medelvärdet för Båtbyggargatan var 276 mg/l (medianvärde 245 mg/l) och 
motsvarande data för inkommande vatten till Sjöstadsverket var 194 mg/l (medianvärde 200 
mg/l). Uppföljande mätningar utfördes och även dessa mätningar visade på liknande värden 
(se 4.3.2). Eftersom det var betydande för tungmetallanalyserna att ha representativa värden 
av suspenderat material i proven, då stor del av metallerna förekommer partikelbundet, 
utreddes detta ytterligare. Eventuella felkällor som felaktig provtagning i pumpsumpen kunde 
avskrivas då tillräcklig omröring sker varje timme (Berndt Björlenius, personlig 
kommunikation). Även sandfånget inspekterades okulärt men sedimenterat material i detta 
bedömdes inte vara stort. Resultaten ses i figur 26 
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Figur 26 Suspenderad substans vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket. Halterna varierade 
 mellan 200-500 mg/l för Båtbyggargatan och 140-250 mg/l för Sjöstadsverket. 
 
Som komplement till suspenderat material mättes även avsättbart material vid några tillfällen 
(tabell 26). Skillnaderna mellan Båtbyggargatan och Sjöstadsverket var stora och förklaras 
troligen av det grovrensgaller samt sandfång som nämnts ovan. Statistisk analys visar också 
på att det finns en skillnad mellan provtagningsplatserna med 95 % säkerhet (bilaga 2). 
Sjöstadsverkets avsättbara material säger mycket om de slamvolymer som kommer att tas ut 
som primärslam i reningsverket (Tchobanoglous & Burton, 1991). 
 
Tabell 26 Skillnad i avsättbart material mellan Båtbyggargatan och Sjöstadsverket.  

Datum BÅT [ml/l] SJÖ [ml/l] % skillnad 
2003-05-13 32 12 63 
2003-05-20 28 4 86 
2003-05-27 16 2 88 
2003-06-03 30 9 70 
2003-06-10 35 10 71 
2003-06-17 25 3,5 86 
2003-08-12 18 14 22 
Medel 26,3 7,8 70,4 
Median 25 9 64 
  

4.2.3 BIOKEMISK SYREFÖRBRUKNING 
Biokemisk syreförbrukning varierade en del mellan veckorna och pendlar från värden mellan 
120 till 440 mg/l, se figur 27. Värdena var ca 9 % högre vid pumpstationen vid 
Båtbyggargatan med ett medelvärde på 301,25 mg/l (medianvärde 295 mg/l) än i 
Sjöstadsverket som hade ett medelvärde på 275,6 mg/l (medianvärde 260 mg/l). Det tyder på 
att nedbrytning hinner ske under transporten. Vid en jämförelse mellan dessa resultat och 
BOD7 värden för avloppsvatten från ett hushållsområde i Skarpnäck 1995-2002 (medelhalt 
348 mg/l, bilaga 8) ligger Skarpnäck 21 % högre än medelvärdet för inkommande vatten till 
Sjöstadsverket. Som jämförelse kan nämnas att Henriksdals medelvärde under året 2002 var 
200 mg/l (Stockholm Vatten, 2002). 
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Figur 27 BOD7 vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket. BOD7 värdena varierade mellan 
 240-430 mg/l för Båtbyggargatan och inkommande vatten till Sjöstadsverket 
 varierade snarlikt, 120-440 mg/l. 

4.2.4 KEMISK SYREFÖRBRUKNING 
Den kemiska syreförbrukningen varierade ganska mycket för Båtbyggargatan. Sjöstadens 
COD-värden var mer stabila med något enstaka undantag, se figur 28. COD-halten i medeltal 
för Båtbyggargatan var ca 22 % högre än för Sjöstadsverket och tyder på att nedbrytning av 
organiskt material sker under transporten upp till Sjöstadsverket och medelvärdet för 
Båtbyggargatan under mätperioden var 652,5 mg/l (medianvärde 605 mg/l) respektive 511 
mg/l (medianvärdet 525 mg/l) för Sjöstadsverket. Motsvarande siffra för mätningarna i 
Skarpnäck 1995-2002 var 734 mg/l och är ca 31 % högre än medelvärdet för inkommande 
vatten till Sjöstadsverket. Till Henriksdal kom i medeltal 460 mg/l under 2002. 

0

200

400

600

800

1000

03-05-06 03-05-20 03-06-03 03-06-17 03-07-01 03-07-15 03-07-29 03-08-12 03-08-26

[m
g/

l]

COD BÅT COD SJÖ
 

Figur 28 COD vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket. COD-värdena för Båtbyggargatan 
 varierade mellan 440 och 950 mg/l. Sjöstadsverkets värden var mer stabila och 
 pendlade mellan 400-600 mg/l med ett undantag på 290 mg/l. 
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4.2.5 KVOT BOD/COD 
Kvoten mellan BOD7 och COD var i medeltal 0,49 respektive 0,50 för Båtbyggargatan och 
Sjöstadsverket. Kvoten BOD/COD anger graden av nedbrytbarhet för det organiska materialet 
i ett vattenprov. Ju högre värde på kvoten desto större innehåll av lättnedbrytbara organiska 
ämnen och därmed större syreförbrukande förmåga. En BOD/COD kvot kring 0,3 är vanlig i 
inkommande avloppsvatten till reningsverk enligt Öhman, Malmberg och Wolf-Watz (2000). 
Johansson skriver att kvoten BOD/COD anses variera mellan 0.38 och 0.55 med medelvärde 
0.45 i kommunala avloppsvatten med ringa tillförsel av industriellt avloppsvatten. (Johansson, 
2003). Inkommande avloppsvatten till Henriksdal 2002 hade en kvot på 0,43. Den relativt 
höga BOD/COD-kvoten i Hammarby Sjöstad tyder på att vattnet är lättnedbrytbart. 

4.2.6 FOSFOR 
Totalfosforhalterna var i medeltal ca 11 % högre vid Båtbyggargatan (medelvärde 11,1 mg/l, 
median 10,6 mg/l) än Sjöstadsverket (medelvärde 9,8 mg/l, median 10,1 mg/l). 
Undersökningen vid Skarpnäck visar på högre totalfosforhalter med 13 mg/l i medelvärde, 
vilket är ca 25 % högre än för inkommande vatten till Sjöstadsverket. Henriksdals 
årsmedelvärde 2002 var 6,6 mg/l. Andelen fosfatfosfor (PO4-P) är tämligen stabil med 6,9 
mg/l (median 6,8 mg/l) respektive 6,8 mg/l (median 7,2 mg/l) i medeltal för Båtbyggargatan 
och Sjöstadsverket. Det tyder på att den delen av fosforn som bryts ner längs med 
ledningssträckan sannolikt är organiskt bunden. Resultaten kan ses i figur 29 och 30. 
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Figur 29 Totalfosforhalterna vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket. Halterna vid 
 Båtbyggargatan varierade mellan 9,1 och 13,4 mg/l och Sjöstadsverkets 
 motsvarande värden låg mellan 6,1 och 11,5 mg/l. 
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Figur 30 Andelen fosfatfosfor (PO4-P) vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket. 

4.2.7 KVÄVE 
Totalkvävet var ganska konstant vid båda provtagningsplatserna. Det var omväxlande högst 
vid de olika provtagningsplatserna, se figur 31. Medel vid Båtbyggargatan var 61,5 mg/l 
(median 62 mg/l) och för Sjöstadsverket var medelvärdet 57,6 mg/l (median 60 mg/l). 
Jämförande värden från Skarpnäck var ca 9 % lägre än vattnet från Hammarby Sjöstad (53 
mg/l). Årsmedelvärdet för Henriksdal 2002 var 38 mg/l. Kjeldahlkvävet betedde sig på 
samma sätt eftersom största delen av totalkvävet utgörs av Kjeldahlkväve. För 
Båtbyggargatan var de halterna högre än totalkvävet vilket tyder på att det skillnader i 
analysmetod18. Medelvärdet för Båtbyggargatan var 64,7 mg/l och Sjöstadsverkets 
medelvärde var 56,3 mg/l. Eftersom värdena ter sig relativt lika utelämnas diagram på 
kjeldahlkväve. 
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Figur 31 Totalkväve vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket. Halterna varierade mellan 
 52-70 mg/l vid Båtbyggargatan och motsvarande värden för Sjöstadsverket låg 
 mellan 31-67 mg/l  
                                                 
18 Ett nytt icke-ackrediterat instrument för totalkväve har används vid analysen och kan ge något osäkra värden. 
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4.2.8 JÄMFÖRELSE AV MEDELVÄRDEN MOT SKARPNÄCK OCH HENRIKSDAL 
Nedan i tabell 27 redovisas resultaten ifrån undersökningen av avloppsvattnet från Hammarby 
Sjöstad för några viktiga parametrar och jämförs med andra avloppsvatten. De riktvärden som 
angavs tidigare i tabell 3 står med för att se om dessa gäller under provtagningsperioden. För 
att få en uppfattning om resultat från andra bostadsområden redovisas det samlade 
årsmedelvärdet från undersökningen av bostadsområde i Skarpnäck 1995-2002. Data jämförs 
även med årsmedelvärdet för 2002 från Henriksdals reningsverk för att få en relation mot ett 
blandat avloppsvatten. 
  
Tabell 27 Jämförelse av vattnet från Hammarby Sjöstad mot andra avloppsvatten.  
Parameter 

[mg/l] 
Båtbyggargatan 

v 20-34 2003 
Sjöstadsverket  
v 20-34 2003 

Riktvärden 
Hammarby 

Sjöstad 

Skarpnäck 
1995-2002 

Henriksdal 
2002 

SS 276,3 194,4 350 499 280 
BOD7 301,3 275,6 300 348 200 
COD 652,5 511 700 734 460 
Tot-P 11,1 9,8 13 13 6,6 
Tot-N 61,5 57,6 60 53 38 

 
Suspenderad substans är betydligt lägre än väntat jämfört med riktvärden för Hammarby 
Sjöstad medan övriga parametrar är något lägre än väntat förutom kväve som stämmer bra 
överens med riktvärdena. I förhållande till Skarpnäck är alla parametrar förutom kväve lägre i 
Hammarby Sjöstad. 
 
Eftersom ursprunget till dessa avloppsvatten är olika har haltdata räknats om till 
personmängder för att ge en rättvisare bild (tabell 28). För Hammarby Sjöstad har 
kvävekvoter nyttjats (se kapitel 4.1) som multiplicerats med schablonvärdet 13,5 g N/p,d 
medan för Skarpnäck och Henriksdal nyttjades tillgänglig flödesdata (kolumn ”Q” i tabell 28) 
för att ta fram specifika personmängder19, 20. Dessutom har dessa värden räknats om med hjälp 
av samma kvävemängden som använts för Hammarby Sjöstad (13,5 g/p,d) för att visa på hur 
dessa vatten skulle sett ut enligt samma metodik som använts till Hammarby Sjöstad (kolumn 
”N” i tabell 28). Ytterligare en kolumn med Naturvårdsverkets schablonvärden (NV, 1995) 
har lagts till för att få en bättre uppfattning om Hammarby Sjöstads avloppsvatten i 
förhållande till andra hushållsspillvatten. 
 
Tabell 28 Jämförelse av vattnet från Hammarby Sjöstad mot andra avloppsvatten och 
 svenska schablonvärden med avseende på specifika personmängder. 

Skarpnäck 
1995-2002 

Henriksdal  
2002 Parameter 

[g/p,d] 
Båtbyggargatan 

v 20-34 2003 
Sjöstadsverket
v 20-34 2003 Q N Q N 

NV (1995) 

SS 60,7 45,5 100,3 127,7 103,9 99,5 43 
BOD7 66,1 64,6 69,9 89,0 74,2 71,0 48 
COD 143,2 119,7 147,5 187,9 170,7 163,4 - 
Tot-P 2,4 2,3 2,6 3,3 2,4 2,3 2,1 
Tot-N (13,5) (13,5) 10,6 (13,5) 14,1 (13,5) 13,5 

 
Tabellen visar att avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad är ”tunnare” jämfört med ett annat 
hushållsspillvatten (Skarpnäck) och det tydliggörs ännu mer då samma kvävekvotsmetodik 
används för även detta hushållsspillvatten. De värden som tagits fram för Hammarby Sjöstad 
                                                 
19 Specifik flödesmängd för Henriksdal 2002 var 371 l/p,d  (Stockholm Vatten, 2002)  
20 Befolkningen utgörs av c:a 2000 personer i totalt 755 hushåll vilket ger ca 201 l/p,d (Å Andersson, opub.) 
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med hjälp av kvävehalterna motsvarar en vattenförbrukning på drygt 200 l/p,d och tyder på att 
vattenförbrukningen är högre än vad man förväntat och önskat sig eller att inläckage 
förekommer. 
 
4.3 DYGNSVARIATION, JÄMFÖRANDE STUDIE MELLAN BÅTBYGGARGATAN 
OCH SJÖSTADSVERKET 
Gjordes för att mer i detalj se hur parametrar varierade under dygnet och under transport. 
Undersökningen gjordes även för att ”kvalitetssäkra” vattnet till det kommande 
mätstationsprojektet. 
 
Det var svårt att med säkerhet säga något om hur parametrarna i vattnet förändrades under 
transport och därför gjordes en uppföljande mätning av detta. Skillnader över dygnet på 
hushållsspillvattnets sammansättning syntes tydligt. Under transport följs parametrarna åt. Det 
var generellt något högre värden i Båtbyggargatan (i medeltal) som för undersökningen ovan, 
men statistisk analys av stickprov i par visade att erhållna värden tyder på att de flesta av 
parametrarna inte skiljer sig åt mellan Båtbyggargatan och Sjöstadsverket med vald säkerhet 
(95 %) (se nedan och i bilaga 3). Analys av zink och koppar genomfördes men det visade sig 
vara känsligare än övriga kyvettester då mätområdet var snävare. När dubbelprov av samma 
provvatten behandlades och kördes i fotometern blev kopparresultaten olika. Efter samråd 
med Dr Lange (Göran Sivertsson, personlig kommunikation) kunde orsaken vara att proverna 
inte homogeniseras ordentligt. Då utrustning för fullständig homogenisering saknades uteslöts 
kopparanalyserna. Zinkanalysen gick något bättre. Efter hjälp av personal från Dr Lange 
kunde en modifierad analys på Zink utarbetas med uppslutning (Crack set 902) och 
efterföljande filtrering. Denna metod gav rimliga resultat jämfört med tidigare analysdata från 
Stockholm Vattens egna ackrediterade laboratorium. Den sista provflaskan vid 
Båtbyggargatan verkade okulärt utspädd jämfört med de andra proverna. Resultaten är också 
kraftigt lägre i denna flaska jämfört mot övriga data under tidsserien och jämfört mot 
Sjöstadsverkets under motsvarande tidsperiod. Orsaken till detta är oklar, eventuellt har 
flaskan fyllts med kondensvatten från kylaggregatet under tidigare dygn som inte noterats vid 
provtagningens igångsättande. Provtagaren uppe i Sjöstadsverket startades med en 
halvtimmes fördröjning mot den vid Båtbyggargatan för att få en bättre överrensstämmelse 
proven emellan. Det var en stabil pumpdrift under provtagningstillfället. För att få med inslag 
av hemmavaro och bidrag av mänsklig aktivitet normerades även haltdata mot kvävehalten 
under motsvarande tid. Även normering mot fosforhalten för att kunna se skillnader gjordes 
där det var lämpligt. Tabell över resultaten från undersökningen ses i bilaga 3 samt i 
diagramform nedan för var och en av de undersökta parametrarna. Konfidensgraden är satt till 
95 % för samtliga parametrar. 

4.3.1 pH OCH KONDUKTIVITET 
pH-värdena vid Båtbyggargatan var något högre än vid Sjöstadsverket och visade på en 
statistisk skillnad provtagningsplatserna emellan (bilaga 3). Medelvärdet för pH på 
Båtbyggargatan var 8,3 och för Sjöstadsverket 8,0 (vänster y-axel). Konduktiviteten (höger y-
axel) var däremot högre i medeltal vid Sjöstadsverket (medel 61,4 mS/m) än vid 
Båtbyggargatan (medel 56,3 mS/m) men någon statistisk skillnad för denna parameter kunde 
inte påvisas (bilaga 3). Resultaten kan ses i figur 32. 
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Figur 32 pH och konduktivitet vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket. 

4.3.2 SUSPENDERAT MATERIAL 
Det suspenderade materialet var i medeltal högre vid Båtbyggargatan än vid Sjöstadsverket 
(ca 14 %) men någon statistisk skillnad mellan platserna tyder inte vald konfidensgrad på 
(bilaga 3). Medelvärdet för Båtbyggargatan var 202 mg/l (medianvärde 214 mg/l) och 
motsvarande data för inkommande vatten till Sjöstadsverket var 173 mg/l (medianvärde 168 
mg/l). Dygnsvariation med förhöjda värden på morgon och kväll med avtagande värden under 
natten ses också. Det sista värdet för Båtbyggargatan skulle sannolikt vara högre om inte 
utspädning skett (se allmän diskussion ovan). Resultaten kan ses i figur 33. 
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Figur 33 Suspenderad substans vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket som varierade 
 mellan 80-265 mg/l för Båtbyggargatan och 91-251 mg/l för Sjöstadsverket.  

4.3.3 COD 
COD koncentrationerna var i medeltal något högre vid Båtbyggargatan (ca 5 %) trots det sista 
låga värdet. Medelvärdet vid Båtbyggargatan för mätperioden var 565 mg/l (medianvärde 601 
g/l) och medelvärdet var 539 mg/l (medianvärdet 496,5 mg/l) vid Sjöstadsverket. Statistiskt 
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sett tyder inte erhållna värden vid provplatserna på någon skillnad för COD i vattnet (bilaga 
3). Dygnsvariation med förhöjda värden på morgon och kväll med avtagande värden under 
natten ses tydligt men de två sista värdena från Båtbyggargatan sticker ut (se allmän 
diskussion ovan). Resultatet ses i figur 34. 
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Figur 34 COD vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket. Värdena för Båtbyggargatan 
 varierade mellan 439 och 753 mg/l med ett undantag på 198 mg/l. Sjöstadsverkets 
 värden pendlade mellan 406-719 mg/l.  

4.3.4 FOSFOR 
Totalfosfor följdes åt vid provtagningsplatserna förutom i början och på slutet, se figur 35. 
Det är ett jämnt bidrag under dygnet. Medelvärdet vid Båtbyggargatan var 9,6 mg/l (median 
9,6 mg/l) medan Sjöstadsverket hade ett något högre medeltal på 9,8 mg/l (median 10,2 mg/l). 
Statistiskt sett tyder inte erhållna värden vid provplatserna på någon skillnad för totalfosfor i 
vattnet (bilaga 3).  
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Figur 35 Totalfosfor vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket. Halterna för Båtbyggargatan 
 varierade mellan 5,2 och 12,8 mg/l. Sjöstadsverkets motsvarande värden var 8,2 
 och 10,5 mg/l. 
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4.3.5 KVÄVE 
Totalkvävehalterna följs åt och varierar under dygnet med höga värden på morgon och kväll 
som kan härledas till mänsklig aktivitet. Det är intressant att notera att kvävehalten är högre 
på natten än under tidig kväll, ett mönster som bekräftas av liknade provtagning (se avsnitt 
4.4.9 och figur 46) och beror antagligen på att BDT-flödet minskar rejält under natten medan 
det vatten som genereras nattetid troligen till största del är KL-vatten. Medelvärdet var något 
högre för Sjöstadsverket (ca 6 %) på 80,6 mg/l (median 77,7 mg/l) till följd av ett mycket 
högt värde på morgonen som var strax över mätområdet (110 mg/l) och därför osäkert. Medel 
för Båtbyggargatan var 75,5 mg/l (median 72,2 mg/l). Statistiskt sett tyder inte erhållna 
värden vid provplatserna på någon skillnad för totalkväve i vattnet (bilaga 3). Resultaten ses i 
figur 36. 
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Figur 36 Totalkväve vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket. Halterna varierade mellan 
 60,8-93,5 mg/l vid Båtbyggargatan. Liknande värden för Sjöstadsverket låg mellan 
 64,1-110 mg/l. 

4.3.6 ZINK 
Zink visade sig vara högre på Båtbyggargatan (medelvärde 0,133 mg/l, median 0,13 mg/l) än 
vid inkommande vatten till Sjöstadsverket (medel- och median på 0,11 mg/l). I medeltal var 
de 18 % högre i pumpsumpen vid Båtbyggargatan. Även statistiskt sett visade uppmätta 
zinkhalter på en skillnad mellan provtagningsplatserna med 95 % säkerhet (bilaga 3). I övrigt 
följde zinkhalten i detta fall en tydlig dygnsvariation med förhöjda värden eftermiddag och 
kväll. Resultaten ses i figur 37. 
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Figur 37 Zinkhalter vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket. Halterna varierade mellan 
 0,051 och 0,187 mg/l vid Båtbyggargatan. Sjöstadsverket varierade på 
 motsvarande sätt mellan 0,060 och 0,146 mg/l. 

4.3.7 JÄMFÖRELSE AV MEDELVÄRDEN 
Nedan i tabell 29 redovisas medelvärden ifrån intensivprovtagningen (5-6/8 2003) för några 
viktiga parametrar och jämförs med den tidigare undersökningen av avloppsvattnet från 
Hammarby Sjöstad. Det ger en uppfattning om hur representativt detta jämförande dygn var. 
Det syns att detta utvalda dygn i medeltal hade lägre suspenderad substans medan COD och 
fosforhalter är olika på beroende på provtagningsplats. Kvävehalten är däremot högre på båda 
provtagningsplatserna under detta provtagningsdygn.  
 
Tabell 29 Jämförande medelvärden över intensivprovtagningsdygn och 15 veckors 
 dygnsprov vid Båtbyggargatan och Sjöstadsverket.  

Parameter 
[mg/l] 

Båtbyggar-
gatan 

5-6/8 2003 

Båtbyggar-
gatan 

v 20-34 2003 

Sjöstadsverket
5-6/8 2003 

Sjöstadsverket 
v 20-34 2003 

SS 202 276,3 173 194,4 
COD 565 652,5 539 511 
Tot-P 9,6 11,1 9,8 9,8 
Tot-N 75,5 61,5 80,6 57,6 

 
Med hjälp av kvävekvot och schablonvärde (13,5 g/p,d) har data räknats om till 
personmängder (tabell 30). Det ger en ännu tydligare bild av att detta dygn i förhållande till de 
15 dygnsproverna som tagits, hade relativt låga värden på jämförda parametrar i kombination 
med högre kvävekoncentrationer. Det förstärker skillnaden, då kvoterna på så vis blir extra 
låga. 
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Tabell 30 Jämförelse av personmängder i medeltal på Hammarby Sjöstads vatten vid olika 
 provtagningstillfällen. 

Parameter 
[g/p,d] 

Båtbyggar-
gatan 

5-6/8 2003 

Båtbyggar-
gatan 

v 20-34 2003 

Sjöstadsverket
5-6/8 2003 

Sjöstadsverket 
v 20-34 2003 

SS 36,7 60,7 30,2 45,53 
COD 103 143,2 96 119,7 
Tot-P 1,7 2,4 1,7 2,3 
Tot-N (13,5) (13,5) (13,5) (13,5) 

 
 
4.4 TUNGMETALLER DYGNSVARIATION I HAMMARBY SJÖSTAD 
Gjordes för att se hur några utvalda parametrar, främst tungmetaller, varierade under dygnet. 
 
Dygnsvariationen kan sägas följa tre olika rytmer. Dels den typiska dygnsvariationen med de 
karaktäristiska topparna under morgon och kväll som kan härledas till hemmavaro i form av 
mänsklig aktivitet och ökad vattenförbrukning, och dels det jämna bidraget under hela dygnet 
oberoende av olika aktiviteter. Dessutom kan man se en kombination av dessa; ett jämnt 
bidrag under dygnet som ändå får viss förhöjning morgon och/eller kväll. Fallen diskuteras i 
anslutning till varje diagram. Förutom tungmetaller utreddes även VFA:s dygnsvariation21 
och standardparametrar som SS, COD, P-tot och N-tot. De sistnämnda standardparametrarna 
redovisas inte utförligare då de tidigare mätprogrammen täcker in deras variation på ett bra 
sätt. Resultaten kan dock ses i bilaga 4. Det första provet på inkommande vatten till 
Sjöstadsverket behöver kommenteras: Provtagningsintervallet mellan kl. 11:00 och 14:00 
påverkades antagligen på grund av att pumpningen från Båtbyggargatan kom igång med full 
kraft efter några veckors uppehåll. I början kom mycket partiklar men bedömdes okulärt avta 
efter ca en timme då provtagningen påbörjades. Eftersom dessa värden överlag är högre på 
alla parametrar var sannolikt antalet partiklar fortfarande förhöjt. Anledningen till att mycket 
partiklar följde med var en förändrad flödesbild och att tidigare slamfickor, uppkomna p.g.a. 
lågt pumpflöde, förmodligen följde med vattnet. Man ser i graferna att det oftast är ett ”glapp” 
mellan sista värdet och det första, som skulle ha kunnat tänkas komma som nästa värde om 
man tänker i cykler. Därför hade det varit bra med ett överlappande prov som hade visat 
nästföljande dygns värden under motsvarande tid för att få en bättre sammankoppling. 
Metallerna presenteras i fallande ordning med avseende på uppmätta koncentrationer i 
avloppsvattnet. 

4.4.1 VFA OCH pH 
VFA varierade något över dygnet och var som högst på kvällen och som lägst på morgonen. 
Medelvärde för dygnet var 35,9 mg HAc /l (median 37,1 mg/l). pH-värdet var relativt 
konstant under dygnet (medelvärde 7,54) men påverkades något av VFA och sjönk när VFA 
ökade och vice versa. Resultaten ses i figur 38. 
 

                                                 
21 Gjordes för att man från Stockholm Vattens sida ville utreda om denna parameter tillfördes Sjöstadsverket 
jämnt dygnet runt.  
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Figur 38 VFA (vänster y-axel) och pH:s variation (höger y-axel) under dygnet. VFA 
 varierade mellan 23,7- 49,5 mg HAc/l.  

4.4.2 ZINK 
Zink varierar över dygnet och påverkas antagligen av vattenanvändningen eftersom värdena 
sjunker under natten och ökar mot morgonen igen. Medelvärdet var 93,8 µg/l (median 88,5 
µg/l). Variationen ses i figur 39. 
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Figur 39 Zinks variation under dygnet som varierade mellan 66 och 130 µg/l.  
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4.4.3 KOPPAR 
Kopparhalterna är stabila under dygnet och verkar inte påverkas av mänsklig aktivitet i någon 
större utsträckning. Medelvärdet var 36,5 µg/l (median 35,5 µg/l).Variationen ses i figur 40. 
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Figur 40 Koppars variation under dygnet som varierade mellan 33 och 41 µg/l.  
 

4.4.4 NICKEL 
Nickel är ett tydligt exempel på en som metall som tillförs med ett jämnt grundbidrag som 
ökar och minskar något under morgon och kväll, antagligen till följd av mänsklig aktivitet 
(exempelvis disk). Medel- och medianvärdet var 8,5 µg/l. Variationen ses i figur 41. 
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Figur 41 Nickels dygnsvariation under dygnet som varierade mellan 7-10 µg/l  
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4.4.5 BLY 
Bly har en blandning av ett jämnt grundbidrag med ett förhöjt värde på förmiddagen och en 
liten förhöjning under kvällen. Medelvärdet är 6,5 µg/l (median 5 µg/l). Det nästan dubbelt så 
höga första värdet kan bero på ett högt partikelinnehåll i det första provet (eventuellt från 
slamfickor). Variationen ses i figur 42. 
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Figur 42 Blys variation under dygnet som varierade mellan 5 och 12 µg/l.  
 

4.4.6 KROM 
Krom varierar tydligare än nickel som den ofta uppträder tillsammans med. Den är som högst 
på eftermiddagen och senare delen av kvällen för att sedan sjunka under natten och morgonen. 
Medelvärdet var 2,9 µg/l (median 3 µg/l).Variationen ses i figur 43.  
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Figur 43 Kroms variation under dygnet som varierade mellan 1 och 4 µg/l.  
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4.4.7 KADMIUM 
Kadmium följer en tydlig dygnsvariation med högst värden under eftermiddagen och kväll för 
att sedan sjunka på natten och stiga något mot morgonen igen Medelvärdet var 0,15 µg/l 
(median 0,1 µg/l). Variationen ses i figur 44. 
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Figur 44 Kadmiums dygnsvariation som varierade mellan 0,05 och 0,4 µg/l  
 

4.4.8 KVICKSILVER 
Det var enbart två värden som var över minsta detektionsgräns (0,05 µg/l) och de inträffade i 
följd mellan klockan 17-23. Det kan härröra från tandborstning men i så fall borde en topp 
synas på morgonen också. Analysresultat med halter kring detektionsgränsen är svåra att 
uttala sig om. Figur 45 är alltså inte korrekt eftersom värden < 0,05 µg/l likställts med 0,05 
µg/l men ritas ändå ut för att få en ungefärlig bild utav den verkliga dygnsvariationen.  
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Figur 45 Kvicksilvers ungefärliga dygnsvariation.  
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4.4.9 SPECIFIKA MÄNGDER 
Med hjälp av samtidigt noterad totalkvävehalt under de tretimmarsintervaller som proverna 
togs kunde metallernas haltvariation räknas om till mängder enligt tidigare beskriven metodik 
med kvävekvot och schablonvärde (13,5 g/p,d). I detta fall valdes enheten till mg/p,h genom 
att mg/p,d dividerades med 24. Resultatet ses nedan i tabell 31 (kolumnen ”N” under varje 
metall). Kurvan hur kvävet varierade under provtagningsdygnet ses i figur 46 och visar att 
kvävehalterna är relativt höga nattetid då det totala flödet i regel är lågt. Detta beror troligtvis 
på att den största delen av det vatten som släpps ut under natten är KL-vatten som med sitt 
höga kväveinnehåll framträder tydligare. Detta antagande innebär att det blir något 
missvisande att använda sig av kvävekvoter på timbasis eftersom dynamiken ändras under 
dygnets timmar och antagligen inte stämmer med flödets variation (se nedan). 
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Figur 46 Kvävets variation under provtagningsdygnet. 
 
Sent tillkommen data från vattenmätare placerade runt om i Hammarby Sjöstadsområdet 
bekräftar att flödessituationen ter sig annorlunda än kväveutsöndringen under dygnet. Flödets 
variation på timbasis ses i figur 47 dels som aktuell summerad flödesdata22 från vattenmätarna 
under aktuellt provtagningsdygn och dels som en normaliserad kurva23 baserad på 
flödeskurvan. 

                                                 
22 Flödesdatan kunde inte användas ”rakt av” eftersom antalet anslutna personer var okänt och summan av flödet 
från vattenmätarna inte representerar det flöde som pumpas till Sjöstadsverket. 
23 Den normaliserade kurvan fås genom att ta varje timvärde dividerat med medelvärdet.  
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Figur 47 Flödesvariation från vattenmätare i Hammarby Sjöstad under provtagningsdygnet 
 med tillhörande normaliserad kurva. 
 
Med hjälp av den normaliserade kurvans utseende som visar hur mycket större flödet är i en 
viss tidpunkt än när det är som lägst kunde metallhalterna relateras till flödets variation och 
sedan jämföras med kvävekvoternas resultat. För flödesrelationen är metodiken att 
multiplicera aktuell metallhalt med medelvärdet av normkurvan för motsvarande 
tretimmarsperiod. Detta multipliceras sedan med schablonen 200 l/p,d24 delat med 24 för att 
få enheten i mg/p,h. Resultaten för detta ses också i tabell 31 (kolumnen ”Q” under varje 
metall). Nederst i tabellen ses medelvärdet för de två olika samt en jämförelse med det 
föreslagna schablonvärdet från Vinnerås (2002) och gällande schablonvärde för metallerna i 
hushållsspillvatten från Naturvårdsverket (NV, 1995) omräknat till en timutsöndring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Detta värde valdes inte bara för att det är schablonvärdet för vattenförbrukning under ett dygn utan för att 
tidigare beräkningar i kapitel 4.2 visade att vattenförbrukningen i Hammarby Sjöstad verkade vara ca 200 l/p,d. 
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Tabell 31 Tungmetallers dygnsvariation (17-18/6 2003) omräknat till mg/p,h med hjälp av 
 kvävekvot (N) och flöde (Q) med tillhörande medelvärde och föreslagna 
 schablonvärden (Vinnerås, 2002) samt Naturvårdsverkets schablonvärden 
 (NV, 1995). 

Zink 
[mg/p,h] 

Koppar 
[mg/p,h] 

Nickel 
[mg/p,h] 

Bly 
[mg/p,h] 

Krom 
[mg/p,h] 

Kadmium 
[mg/p,h] 

Kvicksilver 
[mg/p,h] Provtid 

N Q N Q N Q N Q N Q N Q N Q 
11:00-
14:00 1,13 0,74 0,33 0,21 0,09 0,06 0,10 0,07 0,03 0,02 8,7*E-4 5,7*E-4 <4,4*E-4 <2,8*E-4 
14:00-
17:00 1,02 0,83 0,32 0,26 0,08 0,06 0,06 0,05 0,03 0,03 3,1*E-4 2,5*E-3 <3,9*E-4 <3,2*E-4 
17:00-
20:00 0,81 1,05 0,31 0,41 0,07 0,08 0,04 0,05 0,02 0,02 1,6*E-3 2,1*E-3 2,4*E-3 3,2*E-3 
20:00-
23:00 0,77 1,06 0,30 0,42 0,08 0,11 0,06 0,08 0,04 0,05 1,8*E-3 2,4*E-3 2,6*E-3 3,6*E-3 
23:00-
02:00 0,53 0,32 0,29 0,18 0,06 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 8,1*E-4 4,9*E-4 <4,0*E-4 <2,5*E-4 
02:00-
05:00 0,50 0,10 0,23 0,04 0,07 0,01 0,04 7*E-3 0,02 4*E-3 5,1*E-4 9,5*E-5 <3,6*E-4 <6,8*E-5 
05:00-
08:00 0,48 1,06 0,21 0,48 0,05 0,11 0,03 0,07 0,02 0,04 3,1*E-4 6,9*E-4 <3,1*E-4 <6,9*E-4 
08:00-
11:00 0,71 1,07 0,28 0,42 0,06 0,08 0,04 0,06 8*E-3 0,01 8,1*E-4 1,2*E-3 <4,0*E-4 <6,0*E-4 

MEDEL 0,75 0,79 0,29 0,30 0,07 0,07 0,05 0,05 0,02 0,02 1,23*E-3 1,26*E-3 <9,2*E-4 <1,1*E-3 
VINNER
ÅS 2002 0,86 0,38 0,05 0,04 0,04 2,08*E-3 4,17*E-4 
NV 1995 <2,54 <0,30 <0,13 <0,13 <0,21 <0,03 <2,91*E-3 

 
Tabellen bekräftar hur variationen under dygnet ter sig annorlunda beroende på vilken 
omräkningsmetod man använder sig utav. Vid användandet av kvävekvoter är 
metallmängderna generellt högre i början av provtagningsdygnet för att sedan sjunka och 
stiga mot slutet. Flödesrelaterade mängder stiger i allmänhet under början av 
provtagningsdygnet för att sedan sjunka och vara låga under natten och stiga på morgonen 
igen. Medelvärdena är snarlika för de två metoderna vid val av 200 l/p,d som schablon till 
flödet och bekräftar att aktuell vattenförbrukning i området ligger kring detta värde. Att 
medelvärdena över dygnet stämmer bra överens med varandra visar att kvävekvotsmetoden 
fungerar tillfredställande på dygnsbasis (men blir som beskrivet ovan något missvisande på 
timbasis). Samtliga tungmetaller förutom koppar är lägre än Naturvårdsverkets 
schablonvärden, flertalet med mer än hälften. Jämfört med Vinnerås uppvisar Sjöstadens 
metallhalter mer liknande värden där bly, nickel och kvicksilver är högre än föreslagen 
schablon. 
 
4.5 TUNGMETALLSJÄMFÖRELSE SJÖSTADSVERKET OCH HENRIKSDAL  
Gjordes för att få en bättre kontroll över rådande tungmetallhalter i hushållspillvattnet samt 
för att få en god jämförelse till ett blandat avloppsvatten. 
 
Metallhalterna i hushållsspillvattnet från Hammarby Sjöstad är lägre än i det inkommande 
blandade avloppsvattnet till Henriksdal. Men att enbart titta på uppmätta halter ger en skev 
bild av verkligheten. Det är nämligen två helt olika typer av avloppsvatten som ska jämföras 
med varandra och därför blir haltjämförelsen lite som att ”jämföra äpplen med päron”: X mg/l 
för Henriksdals vatten (ca 300-400 l/p,d) inklusive övrig vattentillförsel (industriellt vatten, 
inläckage, dräneringsvatten, dagvatten) i direkt jämförelse med Hammarby Sjöstads vatten 
(sannolikt som mest kring 200 l/p,d) ger en skev bild av verkligheten eftersom halterna blir 
mer utspädda alternativt mer uppkoncentrerade då vattenmängden som ämnena befinner sig i 
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är olika, följaktligen kommer andelen ämnen i Sjöstadsvattnet vara mer koncentrerade25 (figur 
48). 
 

 
Figur 48 Illustrering av vanskligheten att jämföra haltkoncentrationer från olika vatten med 
 varandra. I exemplet ovan visas hur metallkoncentrationen (Me) skiljer sig åt 
 (egen utformning). 
 
Halter redovisas dock som grund (bilaga 5) men för att kunna dra någon relevant slutsats 
bearbetas data ytterligare med hjälp av tillhörande kvävehalter26 under tidsperioden enligt 
metodik beskrivet i 4.1. Det resulterade i att skillnader i metallkoncentration mellan vattnen 
uppträdde extra tydligt då kvävehalterna var högre i det tjockare Sjöstadsvattnet. Halterna ses 
i bilaga 5 och i tabeller nedan och kvoterna presenteras mer utförligare i diagram nedan för de 
olika metallerna. Hammarby Sjöstad förkortas ”H-Sjö” och Henriksdal förkortas ”H-Dal” i 
diagrammen nedan. Enheten på y-axeln i diagrammen i detta kapitel är metallhalt 
dividerat med totalkvävehalt. 

4.5.1 ZINK 
Zinkhalterna var i medeltal mer än dubbelt så höga vid Henriksdal, både rent haltmässigt (60 
% högre) och som kvot med totalkväve (70 % högre). Resultaten visas i tabell 32 och figur 49 
nedan. 
 
Tabell 32 Zinkhalter från de olika vattnen under elva provtagningsveckor 

Provveckor 
 2003 [µg/l] V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 MEDEL
Zn H-Dal 150 190 150 180 170 150 170 150 140 200 350 182 
Zn H-Sjö 58 29 47 86 74 93 97 97 82 83 64 74 

                                                 
25 Detta resonemang sker under förutsättning att "input" från hushållsfraktionen är ungefär lika. 
26 För Henriksdal fanns endast Kjeldahlkväve tillgängligt men eftersom skillnaderna mellan totalkväve och 
Kjeldahlkväve oftast är mycket små likställs dessa med varandra. 
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Figur 49 Skillnad mellan vattnen för zink normerat mot totalkväve.  

4.5.2 BLY 
Även bly visar på stora skillnader mellan provtagna vatten. Tabell 33 visar att skillnaden i 
medeltal är 66 % medan kvävekvoterna skiljer hela 75 % (figur 50).  
 
Tabell 33 Blyhalter från de olika vattnen under elva provtagningsveckor 

Provveckor 
2003 [µg/l] V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 MEDEL
Pb H-Dal 8 10 8 9 8 7 10 9 7 9 12 9 
Pb H-Sjö 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
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Figur 50 Skillnad mellan vattnen för bly normerat mot totalkväve.  
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4.5.3 KADMIUM 
Likaså kadmiumhalterna skiljde sig i medeltal mycket åt mellan Henriksdal och Hammarby 
Sjöstad. Henriksdals värde var kraftigt förhöjt vecka 18, orsaken är okänd. I medeltal var 
halterna 70 % högre i Henriksdal (tabell 34) och vid normering mot totalkvävehalten skiljde 
det ca 80 % (figur 51).  
 
Tabell 34 Kadmiumhalter från de olika vattnen under elva provtagningsveckor 

Provveckor 
2003 [µg/l] V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 MEDEL
Cd H-Dal 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 
Cd H-Sjö 0,09 0,04 0,09 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,12 
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Figur 51 Skillnad mellan vattnen för kadmium normerat mot totalkväve. 

4.5.4 NICKEL 
Nickels bidrag till de olika vattnen skiljer inte speciellt mycket åt. Haltmässigt är det bara ca 
10 % skillnad, men vid normering mot totalkväve blir skillnaden större, 34 %. Resultaten 
visas i tabell 35 och figur 52 nedan. 
 
Tabell 35 Nickelhalter från de olika vattnen under elva provtagningsveckor 

Provveckor 
2003 [µg/l] V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 MEDEL
Ni H-Dal 8 9 6 11 8 6 5 9 7 9 14 8,4 
Ni H-Sjö 6 6 6 6 7 6 8 9 11 9 9 7,6 

 



RESULTAT OCH RELATERAD DISKUSSION 
 

- 85 - 

0,00000

0,00005

0,00010

0,00015

0,00020

0,00025

0,00030

0,00035

0,00040

V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25

Nickel H-Dal Nickel H-Sjö Medel H-Dal Medel H-Sjö
 

Figur 52 Skillnad mellan vattnen för nickel normerat mot totalkväve. 

4.5.5 KROM 
Krom skiljer sig mer än nickel för de olika vattnen. I halter skiljer det ca 45 % mellan 
Henriksdal och Hammarby Sjöstad medan totalkvävekvoterna skiljer sig ännu mer, ca 60 %. 
Resultaten visas i tabell 36 och figur 53 nedan. 
 
Tabell 36 Kromhalter från de olika vattnen under elva provtagningsveckor 

Provveckor 
2003 [µg/l] V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 MEDEL
Cr H-Dal 4 6 5 6 4 4 4 4 8 5 6 5,1 
Cr H-Sjö 2 2 2 2 2 2 4 3 8 2 2 2,8 
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Figur 53 Skillnad mellan vattnen för krom normerat mot totalkväve. 
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4.5.6 KOPPAR 
Kopparhalterna är ca 64 % högre i Henriksdal om man tittar på halterna (tabell 37) och när 
man normerar mot totalkvävet blir skillnaden ännu tydligare, ca 74 % (figur 54).  
 
Tabell 37 Kopparhalter från de olika vattnen under elva provtagningsveckor 

Provveckor 
2003 [µg/l] V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 MEDEL
Cu H-Dal 100 110 100 110 97 88 99 110 120 130 170 112 
Cu H-Sjö 24 37 47 46 36 40 49 42 51 47 23 40 
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Figur 54 Skillnad mellan vattnen för koppar normerat mot totalkväve. 

4.5.7 KVICKSILVER 
Kvicksilver gav så låga värden i Hammarby Sjöstad att de hamnade under detektionsgränsen 
0,05 µg/l för alla veckor utom två (tabell 38). Även i Henriksdal var två värden under 
detektionsgräns. Därför är grafen i figur 55 inte korrekt då <0,05 har likställts med 0,05, men 
visas för att få en uppfattning om ungefärliga skillnader. Henriksdals värde var kraftigt förhöjt 
vecka 18, orsaken är okänd. Haltmässigt var skillnaden i medeltal <58 % mellan Henriksdal 
och Hammarby Sjöstad. Normerat mot kvävehalterna blir skillnaden större, <72 %.  
 
Tabell 38 Kvicksilverhalter från de olika vattnen under elva provtagningsveckor 

Provveckor 
2003 [µg/l] V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 MEDEL
Hg H-Dal <0,05 0,09 0,2 0,4 0,1 <0,05 0,1 0,08 0,2 0,1 0,1 <0,13 
Hg H-Sjö <0,05 <0,05 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,055 
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Figur 55 Skillnad mellan vattnen för kvicksilver normerat mot totalkväve. Observera att 
 <0,05 har likställts med 0,05 vid division med totalkväve. 
 

4.5.8 SPECIFIKA MÄNGDER 
Med hjälp av schablonvärdet för totalkväve kunde specifika personmängder beräknas för 
undersökningen. Värden som redovisas i tabell 39 är medelvärden av undersökningsperioden. 
Som jämförande värde används de mätningar som är utförda på hushållsspillvatten i 
Skarpnäck mellan 1995 och 2002, dels uträknade med hjälp av flödet och dels med hjälp av 
kvävekvot som för de egna provtagningarna i Henriksdal och Hammarby Sjöstad. Tabellen 
kompletteras av föreslagna schablonvärden av Vinnerås (2002) och de gällande 
schablonvärden för hushåll från Naturvårdsverket (NV, 1995). Tabell 39 visar att de flesta 
tungmetallmängderna i hushållsspillvattnet från Hammarby Sjöstad är mer än halverade 
jämfört med Henriksdals blandade avloppsvatten. Undantaget är nickel som i stor 
utsträckning även tillförs vattnet från Sjöstaden. Även i jämförelse mot andra 
hushållsspillvatten har Hammarby Sjöstad generellt lägre tungmetallinnehåll. Det gäller båda 
redovisningarna av metallmängderna i Skarpnäck samt för Vinnerås (2002) och aktuella 
schablonvärden. Undantaget är, förutom nickel, koppar som är högre än föreslagen och 
gällande schablon i både Hammarby Sjöstad och Skarpnäck. Det är underligt då Vinnerås 
värden ska inkludera koppar från dricksvattnet och tillhörande vattenledningssystem medan 
schablonvärdet enbart redovisar bidraget från hushållen exklusive detta bidrag. Då 
kopparledningar inte ska finnas i Sjöstaden är detta värde ändå högre än både föreslagen och 
gällande schablon och det är anmärkningsvärt och tyder på att gällande och föreslagna 
schablonvärden är något underskattade. I övrigt kan påpekas att även Henriksdals blandade 
vatten ligger lägre för alla tungmetaller utom koppar (se resonemang ovan) jämfört med de 
svenska schablonvärdena för hushåll, vilket tydliggör varför dessa blivit ifrågasatta av senare 
studier. 
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Tabell 39 Jämförelse av specifika tungmetallmängder i vattnet från Hammarby Sjöstad mot 
 annat avloppsvatten och föreslaget (Vinnerås, 2002) och gällande schablonvärden 
 (NV, 1995) 

Skarpnäck 
1995-2002 Metall 

[mg/p,d] 

H-Dal 
v 15-25 

2003 

H-Sjö 
v 15-24 

2003 Flöde Kväve 
kvot 

Vinnerås 
(2002) 

NV 
(1995) 

Zn 56,6 17,1 30,0 38,2 20,7     <61 
Pb 2,77 0,7 0,85 1,08 1,02     <3 
Cd 0,13 0,03 0,06 0,08 0,05     <0,6 
Ni 2,65 1,75 1,42 1,81 1,31     <3,1 
Cr 1,60 0,62 0,94 1,20 1,03     <5 
Cu 35,0 9,27 15,0 19,10 9,14     <7,2 
Hg <0,04 <0,01 <0,03 <0,04 0,01     <0,07 

 

4.5.9 HUSHÅLLENS BIDRAG AV TUNGMETALLER TILL AVLOPPSVATTNET 
Nedan i figur 56 redovisas hur stort hushållens bidrag av tungmetaller var för denna 
undersökning. Procentsatserna baserar sig på de kvävenormerade haltvärdena för att få en 
bättre korrelation mellan vattnen. De framtagna värdena i denna undersökning jämförs med 
Sörmes (2003) liknande uppskattningar där produkter och kända källor använts för de olika 
metallerna. Resultaten visar (något förvånande) hur stort hushållens bidrag av flertalet 
metaller är. Speciellt bly, krom och nickel är mycket högre än tidigare angivna värden i 
litteraturen27 och dess källor i hushållen är således dåligt utredda. Nickel är den metall som 
hushållen i störst utsträckning bidrar med till avloppsvattnet procentuellt sett. 
Kopparmängderna är lägre än tidigare angivna värden men kan förklaras av att den metallen 
medvetet minimerats i Hammarby Sjöstad.  
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Figur 56 Denna undersöknings resultat av hushållens bidrag [%] av tungmetaller till 
 avloppsvattnet i jämförelse med tidigare undersökning (Sörme, 2003).  
 
 

                                                 
27 I jämförelse med Stockholm Vattens egna undersökning från 1990 är dock värdena oftast inom angivna 
intervall men då intervallen ofta är väldigt stora och enbart bygger på tre dygnsprover samt är över tio år gamla, 
lämnas de utanför resultatdiskussionen. 
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4.6 OSÄKERHET, FELKÄLLOR 
Osäkerhet finns inbakat i alla moment, från provtagningens början till analysens slut. Det 
gäller inte bara detta examensarbete utan all datainsamling och allt analysarbete. Nedan tas 
några felkällor upp. 
 
De provtagare som används har varit förberedda för flödesstyrd provtagning men under tiden 
som examensarbetet utfördes var det inte möjligt att använda den funktionen då utrustning för 
detta saknades. Istället användes tidsstyrd provtagning, dvs. fasta, statiska intervall 
programmerades in, i detta fall var sjätte minut på dygnsbasis. En tidsstyrd provtagning ger en 
ganska ”stel” uppfattning om vattenkvalitén eftersom det inte tar hänsyn till flödets 
variationer eller andra förändringar som t.ex. halten föroreningar i vattnet. Representativiteten 
kan dock ökas genom att ta så korta tidsintervall som möjligt och på så sätt täcka in stora 
delar av vattnets variation. Flödesstyrd provtagning är följaktligen mer representativt eftersom 
flödets variationer tillgodoses, men kan även bli problematiskt om flödet varierar mycket, 
t.ex. för små anläggningar som denna då flödet är lågt på natten. Prov tas då ut mer sällan och 
det finns risk för att utsläpp av föroreningar under den tidsperioden inte fångas upp (och 
registreras) av provtagaren. Att ta representativa provvolymer från ursprungsprovet vid analys 
är också förenat med osäkerhet. Trots att proverna skakades och blandades väl, erhåller man 
en viss sortering av provet då större partiklar inte kan passera in genom öppningen på 
pipettmunstycket o.s.v.  
 
De analyser som gjordes av mig personligen var s.k. kyvettest som sker via tillsatser av 
diverse reagenser och avläsning i spektrofotometer. Detta analysverktyg är förenat med 
många osäkerheter (feldosering, representativa provvolymer etc.) och är mer avsett som 
kontroll i det dagliga arbetet. Företaget som tillhandahåller reagenserna vidhåller metodernas 
exakthet jämfört med mer arbetskrävande ackrediterade metoder (Dr Lange, www). Det är 
viktigt att poängtera att angivna värden därför inte kan ses som exakta värden utan mer bör 
ses som ungefärliga uppskattningar. Beskrivning av metoderna ses i bilaga 7.  
Ett systematiskt fel som upptäcktes vid slutet av datainsamlingen var att de bägge pipetterna 
vid Sjöstadsverkets laboratorium var felkalibrerade och visade felaktig provvolym. Felet var 
så stort som 20 % vid lägsta möjliga provvolym (0,8 ml vid inställning 1 ml) på den ena 
pipetten men i medeltal var felet ca 10 % för den stora pipetten och något lägre för den lilla. 
Hur detta påverkar analysresultaten är osäkert och det är också osäkert om pipetterna varit 
felkalibrerade under hela provtagningsprogrammet. Detta ger ytterligare en osäkerhetsfaktor 
till kyvettanalyserna som inte ska ses som exakta värden utan mer en fingervisning om 
verkligheten. 
 
Till sist ska nämnas att Hammarby Sjöstad i dagsläget även är en byggarbetsplats och det är 
osäkert hur mycket det kan ha påverkat hushållsspillvattnet.  
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Resultaten diskuteras sammanfattande och kopplas till litteraturstudien. Slutsatser dras och 
förslag till fortsatt arbete ges. 
 
Hammarby Sjöstads vatten karaktäriserar inte det typiskt tjockare vatten som kommer från 
hushåll. Det uppvisar dock likheter med gällande svenska schablonvärden men är tunnare i 
jämförelse med att annat undersökt hushållsspillvatten (Skarpnäck). I jämförelse med ett 
blandat avloppsvattnet till ett stort reningsverk (Henriksdal) är halterna högre förutom 
suspenderad substans som är anmärkningsvärt är lägre. Vid jämförelse med de riktvärden som 
angetts för Hammarby Sjöstad (tabell 3) visar dessa nya resultat från Hammarby Sjöstad en 
lägre halt suspenderat material, något lägre halter av syreförbrukande ämnen och fosfor samt 
likvärdiga kvävehalter. Utifrån den klassning av vatten som anges i tabell 2 kommer inte 
hushållsspillvattnet från Hammarby Sjöstad att vara ett ”starkt vatten” som antogs, utan blir 
snarare ett ”medelvatten”. En anledning till detta är troligtvis att vattenförbrukningen är högre 
än väntat. Målet med en halverad vattenförbrukning till ca 100 l/p,d verkar ännu inte vara nått 
då de framräknade mängderna motsvarar en vattenförbrukning på drygt 200 l/p,d. En annan 
förklaring är att inläckage i ledningsnätet förekommer. En hög BOD/COD-kvot (ca 0,5) tyder 
på att vattnet är lättnedbrytbart. 
 
Jämförande prover på avloppsvattnet från Hammarby Sjöstads vid pumpstationen i 
Båtbyggargatan och inkommande vatten till Sjöstadsverket visar att vattenkvalitén inte 
förändras speciellt mycket mellan provtagningsplatserna. För alla undersökta parametrar, 
förutom pH, zink och avsättbart material, tyder resultaten på att det inte finns någon skillnad 
på vattenkvalitén mellan provtagningsplatserna, i alla fall inte med en vald säkerhet på 95 % 
(se bilaga 2 och 3). Det betyder att den mätstation som senare ska tas i drift och som kommer 
att ta vattenprover uppe vid Sjöstadsverket, kommer att erhålla ett tämligen representativt 
opåverkat hushållsspillvatten vid påföljande analyser. 
 
Flertalet parametrar, exempelvis tungmetallerna kadmium, krom, kvicksilver och zink, 
varierar över dygnet och följer till stor del de flödesvariationer som brukar innebära högre 
flöden morgon och kväll, med lägre värden däremellan och som lägst på natten. Det speglar 
hemmavaron och hushållens aktiviteter med samtidig vattenanvändning. För andra ämnen, 
exempelvis nickel och bly, är bidraget mer jämnt fördelat över dygnet men förhöjs något 
under den del av dygnet som har ökad hemmavaro. Koppar är exempel på ett ämne som är 
mindre beroende av hemmavaro och ger ett jämnt bidrag dygnet runt, Anledningen är att 
denna metall oftast finns inbyggd i ledningar och kranar och verkar finnas ”gömd” även i 
Hammarby Sjöstad trots att denna metall enligt uppsatta miljömål ska undvikas i 
tappvattensystemet. 
 
Bidraget av tungmetaller från hushåll i Hammarby Sjöstad är lågt i jämförelse med ett blandat 
avloppsvatten med flera anslutna verksamheter (Henriksdal). Skillnaderna blir ännu tydligare 
då avloppsvattnen normaliseras med hjälp av kvävekvoter och jämförs med varandra. 
Bidraget är också lågt i förhållande till ett annat undersökt hushållsspillvatten (Skarpnäck) 
och föreslagna och gällande schablonvärden för hushållsspillvatten. Undantaget är koppar där 
halten i spillvattnet från Hammarby Sjöstad är högre än schablonvärdena trots att just denna 
metall medvetet undvikits i byggnader och installationer i Hammarby Sjöstad. 
 
De olika typerna av undersökt spillvatten har normerats och jämförts med varandra och på 
detta sätt kan bidraget av tungmetaller från hushåll uppskattas. De framtagna värdena i denna 
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undersökning jämförs med Sörmes (2003) liknande uppskattningar där produkter och kända 
källor använts för de olika metallerna. Resultaten visar (något förvånande) hur stort 
hushållens bidrag av flertalet metaller är. Speciellt bly, krom och nickel är mycket högre än 
tidigare angivna värden i litteraturen (upp till 25 gånger så stora) och dess källor i hushållen är 
således dåligt utredda. Nickel är den metall som hushållen i störst utsträckning bidrar med till 
avloppsvattnet procentuellt sett (se figur 56). Kopparmängderna är lägre än tidigare angivna 
värden men kan förklaras av att den metallen medvetet undvikits i Hammarby Sjöstad.  
Zink och kadmium uppvisar liknande bidrag jämfört med Sörmes (2003) studie och detta 
tyder på att källorna till dessa metaller i hushåll i stor utsträckning är ordentligt kartlagda.  
 
Utifrån genomförd litteraturstudie och egna undersökningar kan man konstatera att 
hushållsspillvatten är en bidragande faktor av miljöfarliga ämnen till avloppsvattnet. 
Föroreningarna kommer från installationer i hushållet och från de produkter som hushållen 
använder. Vid de vardagliga aktiviteterna, exempelvis bad, disk och tvätt, frigörs och tillsätts 
många ämnen och hamnar i avloppsvattnet. Hushållen kan alltså bekräftas vara en av de 
diffusa källor som flertalet studier efterfrågar mer undersökningar om.  
 
DEHP, LAS och triclosan hamnar i avloppsvattnet från de olika vardagsaktiviteter som 
nämnts ovan som starkt påverkar förekomsten av ämnena i avloppsvattnet. Därför vore det 
fördelaktigt att studera ovan nämnda ämnen och mäta dess förekomst i hushållsspillvattnet 
samtidigt som berörda hushåll informeras om dess miljöpåverkan. Det är tänkt att sådana 
mätningar skall genomföras i Hammarby Sjöstad då mätmöjligheterna är goda (se kapitel 
3.1). Olika strategier för att försöka minska förekomsten av dessa ämnen är att föredra. DEHP 
som till största del är inbyggt och dolt i plastprodukter i hushållen är svårpåverkbar via 
information till de boende utan bör istället väljas bort vid byggfasen vilket har gjorts i 
Hammarby Sjöstad i form av att golvmattor och våtrumstapeter i PVC undvikits. Goda 
möjligheter finns alltså för att utreda hur mycket DEHP som genereras från andra källor än 
golvmattor och våtrumstapeter i PVC (exempelvis från duschdraperier och tvätt av kläder 
med plasttryck). Vid eventuell provtagning bör utrustning av plast undvikas för att inte 
kontaminera proverna. LAS och triclosan kan möjligtvis informeras bort på ett bättre sätt då 
de p.g.a. av sina användningsområden i främst konsumtionsprodukter i hushåll (t.ex. 
tvättmedel respektive tandkräm) är möjliga att välja bort. Informationens utformning och 
miljöengagemanget hos de boende borde vara avgörande för utfallet.  
 
Dessa genomförda undersökningar ska, som författaren inledningsvis påpekade, inte ses som 
ett facit utan som exempel på hushållsspillvattnets sammansättning. Brister i mätprogrammen 
finns och har redogjorts för i kapitel 4, främst 4.6. 
 
Levnadsmönster och matvanor ändras i samhället. Studier visar att flödet av tungmetaller 
minskar medan nya forskningsområden blir uppenbara som ofullständigt undersökta (t.ex. 
organiska miljöfarliga ämnen). Detta motiverar nya studier och undersökningar av 
hushållsspillvattnet som kan leda till uppdaterade schablonvärden. Att följa upp resultaten 
från denna studie, och komplettera med mätningar av organiska ämnen, kommer att ge en 
bättre bild över dagens sammansättning på hushållsspillvatten från Hammarby Sjöstad och 
övriga Sverige. 
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Förslag till fortsatt arbete 
 
Eftersom de mätprogram som utrett dygnsvariationer skett under vardagar skulle det vara 
intressant att förlägga en del sådana mätningar till helger och titta på variation mellan olika 
dygn. Att dessutom lösa problemet med loggning av vattentillrinningen och få flödesstyrda 
provtagningar är av största vikt för att på ett bättre sätt få reda på både vattenanvändning och 
specifika mängder. De beräkningar med hjälp av kvävekvoter som detta arbete bygger på 
förutsätter att mängden tillfört kväve per person och dygn är statiskt. 
 
Eftersom Hammarby Sjöstad i dagsläget är en byggarbetsplats kan det ha påverkat vattnet, det 
är osäkert hur mycket. Dessa mätningar bör därför följas upp längre fram då ett mer renodlat 
bostadsområde växt fram.  
 
När projektet ”mätstation” vid pilotreningsverket för Hammarby Sjöstad kommer igång (se 
kapitel 3.1) kan innehållet av utvalda organiska ämnens i hushållsspillvattnet verifieras och 
jämföras med litteraturstudien i denna rapport. Genom att välja ut ämnen som främst härrör 
från hushåll, exempelvis triclosan och LAS, kan mätningar dessutom genomföras i samband 
med informationskampanjer till de boende för att se om dessa ger någon mätbar effekt. 
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BILAGA 1.  
ORDLISTA VA-PARAMETRAR 
 
pH 
Anger balansen mellan vattnets sura och basiska beståndsdelar. pH-värdet varierar mellan 0 
och 14 där pH = 7 räknas som neutralt, mindre än 7 = surt och högre än 7 = basiskt. Måttet 
avser egentligen mängden vätejoner i lösningen, där ökad halt ger ett lägre pH-värde. 
Eftersom vätejonskoncentrationen är viktig och medverkar i/påverkar många reaktioner så 
kan pH-värdet indikera vilka reaktioner som äger eller som riskerar att äga rum i vattnet 
(utfällningar, bakterietillväxt etc). 
 
Alkalinitet 
Ett mått på motståndskraften, buffertförmågan, mot att försuras. Innehållet av 
vätekarbonatjoner i vattnet är avgörande för hur mycket tillförda vätejoner vattnet kan ta om 
hand innan pH - värdet sjunker drastiskt.  
 
Konduktivitet 
Anger vattnets ledningsförmåga och är därmed ett mått på hur många lösta joner som finns i 
vattnet. Ju högre innehåll av lösa kemiska substanser desto högre konduktivitet.  
 
Organiskt material 
Härrör från växt- och djurriket samt de syntetiska ämnen människan skapat på konstgjord väg. 
Normalt är de organiska ämnena en blandning av kol, väte, syre och näringsämnen. 
Vanligaste formerna är proteiner, kolhydrater och fetter. Till detta kommer ett stort antal 
antropogena ämnen (skapade av människan). 
 
Oorganiskt material 
Motsatsen till organiskt, d v s material som härstammar från icke levande material. Det kan 
vara grundämnen och joner samt mineraler och berggrund. 
 
COD 
Chemical oxygen demand, d v s kemisk syrgasförbrukning är ett mått på den del av vattnet 
som kan oxideras på kemisk väg genom att ett bestämt oxidationsmedel tillsätts. Används 
som ett mått på mängden organiskt material i vattnet. 
 
BOD 
Biological oxygen demand, d v s biokemisk syreförbrukning är ett mått på vattnets innehåll 
av biologiskt nedbrytbara organiska ämnen. Syret som mikrorganismerna förbrukar mäts 
under viss tid, fem (BOD5) eller sju (BOD7) dagar. Används som ett ungefärligt mått på 
mängden lätt nedbrytbart material (Analytica, www). 
 
TS 
Torrsubstans. Är summan av fasta och lösta partiklar i vattnet. 
 
GR 
Glödgningsrest. Är mått på oorganiskt material i provet och är återstoden vid förbränning av 
TS.  
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TOC 
Totalt organiskt kol. Är ett mått på halten organiskt material och mäts som mängden 
koldioxid som bildas vid förbränning av TS.  
 
SS 
Suspenderad substans, är ett mått på de organiska och oorganiska partiklar som kan 
sedimentera. Kallas också partikulärt material eller suspenderande ämnen och är större än 45 
µm i diameter.  
 
Avsättbart material 
Det material som sedimenterar i konformig standardutrustning under en viss tidsperiod (60 
alt. 120 min).  
 
N-total 
Totalkväve. Anger summan av de olika kväveföreningar som förekommer i avloppsvattnet. 
Består av:  
Organiskt bundet kväve 
Ammonium - kväve (NH4-N) 
Nitrit - kväve (NO2-N) 
Nitrat - kväve (NO3-N) 
Organiskt bundet kväve tillsammans med ammoniumkväve kallas för Kjeldahlkväve. Den 
största delen av N-tot i obehandlat avloppsvatten utgörs av NH4-N (Wastewater Enginering, 
1991). 
 
P-total 
Totalfosfor. Anger vattnets totala innehåll av fosfor. Avloppsvattnet utgörs av: 
Organiskt bunden fosfor 
Ortofosfat – fosfor (PO4

3-, HPO4
2-, H2PO4

-, H3PO4) 
Polyfosfat – fosfor (kedja av ortofosfat – fosfor) 
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BILAGA 2.  
SAMMANSÄTTNING BÅTBYGGARGATAN – SJÖSTADSVERKET 

DATUM BÅT SJÖ BÅT SJÖ BÅT SJÖ BÅT SJÖ BÅT SJÖ BÅT SJÖ BÅT SJÖ BÅT SJÖ
2003-05-13 500 430 440 950 0,45 13,1 5,7 69
2003-05-20 310 330 690 0,48 12,4 6,4 70 67
2003-05-26 190 250 540 500 0,50 10,4 9,7 5,5 52 55 61 52
2003-06-03 220 250 860 530 0,47 13,4 9,6 6,2 53 57 67 58
2003-06-10 200 310 820 540 0,57 12,2 10,8 7,3 65 64 73 64
2003-06-18 160 120 630 290 0,41 12,1 6,1 3,3 61 31 69 31
2003-06-24 220 300 580 0,52 9,8 6,8 65 65
2003-07-01 240 290 580 0,50 9,7 6,4 66 65
2003-07-08 270 260 640 0,41 10,4 7,8 60 65
2003-07-15 220 220 240 290 440 560 0,55 0,52 9,1 9,8 7,3 8,3 55 59 56 58
2003-07-22 620 10,1 6,4 56 55
2003-07-29 220 260 520 0,50 10,6 7,0 60 57
2003-08-05 200 150 320 570 470 0,56 10,2 8,2 9,0 59 60 61 60,1
2003-08-12 250 250 240 310 530 600 0,45 0,52 10,8 11,5 6,8 7,5 63 63 65 65
2003-08-19 140 250 480 0,52 10,4 7,3 62 63

MEDEL 276,3 194,4 301,3 275,6 652,5 511,0 0,49 0,50 11,1 9,8 6,9 6,8 61,5 57,6 64,7 56,3
MEDIAN 245,0 200,0 295,0 260,0 605,0 525,0 0,49 0,51 10,6 10,1 6,8 7,2 62,0 60,0 65,0 58,0

DATUM BÅT SJÖ BÅT SJÖ BÅT SJÖ BÅT SJÖ BÅT SJÖ BÅT SJÖ BÅT SJÖ BÅT SJÖ
2003-05-13 46 211,5 226 260 39,3 38,8 32 12 75,0 77,7 7,8 7,8
2003-05-20 53 226,4 251,1 230 190 33,4 30 28 4 75,2 77,8 8,1 7,7
2003-05-26 43 48 280 270 206,5 234,4 140 140 28,2 5,2 16 2 71,2 73,1 8,0 7,5
2003-06-03 42 42 270 280 214,6 210,9 240 152 39,7 34,5 30 9 71,2 72,0 7,7 7,7
2003-06-10 51 50 300 212,6 221,6 260 165 34 48,1 35 10 71,5 72,0 7,9 7,6
2003-06-18 48 16,2 190 223,9 177,8 200 86 28,7 25 3,5 68,0 48,5 7,9 7,7
2003-06-24 47 300 226,4 170 25,2 51 71,4 8,2
2003-07-01 41 300 219,8 180 29 17 72,0 8,2
2003-07-08 47 290 206,7 160 34,9 18 70,4 7,9
2003-07-15 42 42 270 270 197,3 128 149 28,9 12 62,5 7,7
2003-07-22 40 270 166
2003-07-29 45,5 290 142
2003-08-05 45,9 47,2 280 290 149 139
2003-08-12 48,8 49 310 310 150 180 18 14
2003-08-19 48,5 310 150 140

MEDEL 46,1 42,8 287,5 278,0 214,3 228,8 185,9 149,9 32,1 31,3 25,6 7,8 72,8 74,5 7,9 7,7
MEDIAN 46,5 46,4 285,0 285,0 213,6 223,8 170,0 149,0 31,2 34,5 25,0 9,0 71,5 73,1 7,9 7,7

SS [mg/l]  BOD7 [mg/l] COD [mg/l] BOD/COD P-tot [mg/l] PO4-P [mg/l] N-tot [mg/l] Kjeld-N [mg/l]

NH4-N [mg/l] Alkalinitet [mg/l] Alkalinitet(egen) [mg/l] TOC [mg/l] VFA [mg/l HAc] Avsättbart [ml/l] Konduktivitet [mS/m] pH
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BILAGA 2 
RESULTAT FRÅN EGNA MÄTNINGAR SAMT BERÄKNING AV STATISTISKT SÄKERHETSSTÄLLD SKILLNAD 
 

Provdatum BÅT SJÖ Differans BÅT SJÖ Differans BÅT SJÖ Differans
2003-05-13 39,3 38,8 0,5 32 12 20 7,794 7,823 -0,029
2003-05-20 33,4 30 3,4 28 4 24 8,146 7,704 0,442
2003-05-27 28,2 5,2 23 16 2 14 7,988 7,53 0,458
2003-06-03 39,7 34,5 5,2 30 9 21 7,671 7,723 -0,052
2003-06-10 34 48,1 -14,1 35 10 25 7,885 7,64 0,245
2003-06-17 EJ EJ 25 3,5 21,5 7,926 7,713 0,213

Medel 3,6 20,91666667 0,21283333
Standardavvikelse 13,2463202 3,878358759 0,22012671
Konfidensintervall, 95% [t (0,025(4)) =2,776 eller t (0,025(5) = 2,571] [-,+] -9,400789 16,6007893 [-,+] 17,391294 24,44203958 [-,+] 0,0127413 0,41292538
Innehåller intervallet 0?

VFA

JA

Avsättbart

NEJ

pH

NEJ
 
 

BÅT SJÖ Differans BÅT SJÖ Differans
75,03 77,65 -2,62 211,5 226 -14,5
75,22 77,81 -2,59 226,4 251,1 -24,7
71,23 73,14 -1,91 206,5 234,4 -27,9

71,2 72,02 -0,82 214,6 210,9 3,7
71,52 72 -0,48 212,6 221,6 -9

68 48,5 19,5 223,9 177,8 46,1
1,84666667 -4,3833333
8,69381773 27,2153204

[-,+] -6,05589 9,74922324 [-,+] -29,12167 20,3550056

Alkalinitet

JA

Konduktivitet

JA  
Om intervallet innehåller noll så tyder erhållna värden på att det INTE FINNS någon skillnad mellan BÅT och SJÖ med en säkerhet på 95% 
Om intervallet inte innehåller noll så tyder erhållna värden på att DET FINNS en skillnad mellan BÅT och SJÖ med en säkerhet på 95% 
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BILAGA 3  
RESULTAT ÖVER JÄMFÖRANDE INTENSIVPROVTAGNINGSDYGN BÅTBYGGARGATAN – SJÖSTADSVERKET 2003-08-05 
TILL 2003-08-06  
 

Båtbyggargatan
Provnummer Konduktivitet [mS/m] pH SS [mg/l] P-tot [mg/l] N-tot [mg/l] COD [mg/l] Zink [mg/l]
1 (07:30-10:30) 52,25 8,38 259 12,80 73,8 526 0,135
2 (10.30-13:30) 52,75 8,18 265 10,50 70,5 753 0,126
3 (13:30-16:30) 57,00 8,23 226 9,51 70,7 599 0,180
4 (16.30-19:30) 56,30 8,14 238 9,30 75,3 686 0,187
5 (19:30-22:30) 54,70 8,20 180 9,65 60,8 604 0,139
6 (22:30-01:30) 61,40 8,49 167 10,20 93,5 439 0,133
7 (01:30-04:30) 67,70 8,31 202 9,57 91,2 716 0,114
8 (04:30-07:30) 48,00 8,21 80 5,15 68,2 198 0,051
MEDEL 56,26 8,27 202,13 9,59 75,50 565,13 0,1331
 
Sjöstadsverket
Provnummer Konduktivitet [mS/m] pH SS [mg/l] P-tot [mg/l] N-tot [mg/l] COD [mg/l] Zink [mg/l]
1 (08:00-11:00) 49,30 8,10 207 8,15 110 406 0,110
2 (11:00-14:00) 54,00 7,69 225 10,20 64,3 566 0,120
3 (14:00-17:00) 59,10 7,75 132 9,31 69 497 0,146
4 (17:00-20:00) 61,80 7,58 251 10,30 72,5 704 0,143
5 (20:00-23:00) 59,40 7,63 164 10,20 64,1 719 0,114
6 (23:00-02:00) 65,50 8,31 91 9,76 86,3 496 0,099
7 (02:00-05:00) 69,70 8,08 144 10,50 82,8 473 0,084
8 (05:00-08:00) 72,10 8,43 172 10,20 95,4 454 0,060
MEDEL 61,36 7,95 173,25 9,83 80,55 539,38 0,1095
Median 60,60 7,92 168,00 10,20 77,65 496,50 0,11  
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BILAGA 3 
STATISTISK SKILLNAD MELLAN BÅTBYGGARGATAN OCH SJÖSTADSVERKET 5-6/8 2003 

Provnummer BÅT SJÖ Differans BÅT SJÖ Differans BÅT SJÖ Differans BÅT SJÖ Differans BÅT SJÖ Differans
07:30-10:30 / 08:00-11:00 259 207 52 12,80 8,15 4,65 73,8 110 -36,20 526 406 120,00 0,135 0,110 0,03
10:30-13:30 / 11:00-14:00 265 225 40 10,50 10,20 0,30 70,5 64,3 6,20 753 566 187,00 0,126 0,120 0,01
13:30-16:30 / 14:00-17:00 226 132 94 9,51 9,31 0,20 70,7 69 1,70 599 497 102,00 0,180 0,146 0,03
16:30-19:30 / 17:00-20:00 238 251 -13 9,30 10,30 -1,00 75,3 72,5 2,80 686 704 -18,00 0,187 0,143 0,04
19:30-22.30 / 20:00-23:00 180 164 16 9,65 10,20 -0,55 60,8 64,1 -3,30 604 719 -115,00 0,139 0,114 0,03
22.30-01:30 / 23:00-02:00 167 91 76 10,20 9,76 0,44 93,5 86,3 7,20 439 496 -57,00 0,133 0,099 0,03
01:30-04:30 - 02:00-05:00 202 144 58 9,57 10,50 -0,93 91,2 82,8 8,40 716 473 243,00 0,114 0,084 0,03
04:30-07:30 / 05:00-08:00 80 172 -92 5,15 10,20 -5,05 68,2 95,4 -27,20 198 454 -256,00 0,051 0,060 -0,01

Medel 28,875 -0,2425 -5,05 25,75 0,023625
Standardavvikelse 59,15944 2,6496779 17,024017 167,2686 0,0171125
Konfidensintervall, 95% [t-0,025(7)=2,36] [-,+] -20,487 78,236808 [-,+] -2,4534 1,9683541 [-,+] -19,255 9,1546012 [-,+] -113,82 165,31658 [-,+] 0,0093 0,0379035
Innehåller intervallet 0?

Provnummer BÅT SJÖ Differans BÅT SJÖ Differans
07:30-10:30 / 08:00-11:00 8,38 8,10 0,28 52,25 49,30 2,952
10:30-13:30 / 11:00-14:00 8,18 7,69 0,49 52,75 54,00 -1,25
13:30-16:30 / 14:00-17:00 8,23 7,75 0,48 57,00 59,10 -2,1
16:30-19:30 / 17:00-20:00 8,14 7,58 0,56 56,30 61,80 -5,5
19:30-22.30 / 20:00-23:00 8,20 7,63 0,57 54,70 59,40 -4,7
22.30-01:30 / 23:00-02:00 8,49 8,31 0,18 61,40 65,50 -4,1
01:30-04:30 - 02:00-05:00 8,31 8,08 0,23 67,70 69,70 -2
04:30-07:30 / 05:00-08:00 8,21 8,43 -0,22 48,00 72,10 -24,1

Medel 0,32125 -5,09975
Standardavvikelse 0,2660525 8,1116072
Konfidensintervall, 95% [t-0,025(7)=2,36] [-,+] 0,0993 0,5432405 [-,+] -11,868 1,6684615
Innehåller intervallet 0?

Om intervallet innehåller noll så tyder erhållna värden på att det INTE FINNS någon skillnad mellan BÅT och SJÖ, åtminstånde inte med en vald säkerhet på 95%
Om intervallet inte innehåller noll så FINNS DET en skillnad mellan BÅT och SJÖ med en säkerhet på 95%

pH

NEJ

Konduktivitet

JA

SS

JA

P-tot N-tot COD Zink

JA JA JA NEJ
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BILAGA 4 
RESULTAT FRÅN INTENSIVPROVTAGNING SJÖSTADSVERKET 2003-06-17 TILL 2003-06-18 
 

Provnummer Konduktivitet [µS/cm] pH SS [mg/l] P-tot [mg/l] N-tot [mg/l] COD [mg/l] VFA [mg HAc/l] Alkalinintet [mg CaCO3/l]
1 (11-14) 628,30 7,80 402,5 11,30 64,5 861 39,6 208,5
2 (14-17) 710,80 7,82 228 9,67 71,5 679 41,7 217,5
3 (17-20) 712,50 7,89 258 10,30 69,2 728 49,5 210,8
4 (20-23) 691,80 8,02 184 11,10 63,9 672 38,5 203,5
5 (23-02) 680,80 8,14 174 10,90 69,5 542 34,5 216,3
6 (02-05) 739,00 8,16 138 11,90 77,7 475 35,6 242,1
7 (05-08) 769,60 8,28 150 11,60 89,9 523 24,4 253,3
8 (08-11) 567,80 8,12 180 8,91 69,8 511 23,7 197,4
MEDEL 687,58 8,03 214,31 10,71 72,00 623,88 35,94 218,68
MEDIAN 701,30 8,07 182,00 11,00 69,65 607,00 37,05 213,55

 
Provnummer Zink [ug/l] Bly [ug/l] Kadmium [ug/l] Nickel [ug/l] Krom [ug/l] Koppar [ug/l] Kvicksilver [ug/l]

1 (11-14) 130 12 0,1 10 3 38 <0,05 
2 (14-17) 130 8 0,4 10 4 41 <0,05 
3 (17-20) 100 5 0,2 8 2 39 0,3 
4 (20-23) 88 7 0,2 9 4 35 0,3 
5 (23-02) 66 5 0,1 7 3 36 <0,05 
6 (02-05) 70 5 0,07 9 3 33 <0,05 
7 (05-08) 77 5 0,05 8 3 35 <0,05 
8 (08-11) 89 5 0,1 7 1 35 <0,05 
MEDEL 93,75 6,50 0,15 8,50 2,88 36,50 <0,11 
MEDIAN 88,50 5,00 0,10 8,50 3,00 35,50 <0,05 
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BILAGA 5 
METALLJÄMFÖRELSE HAMMARBY SJÖSTAD – HENRIKSDAL 2003 
 
 

METALLER I INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN FRÅN HENRIKSDAL METALLER I INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN FRÅN HAMMARBY SJÖSTAD

Datum Zn Pb Cd Ni Cr Cu Hg Kj-N Datum Zn Pb Cd Ni Cr Cu Hg N-tot
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l

V15 150 8 0,3 8 4 100 <0,05 41,8 V15 58 5 0,09 6 2 24 <0,05 60
V16 190 10 0,4 9 6 110 0,09 41,9 V16 29 2 0,04 6 2 37 <0,05 48
V17 150 8 0,4 6 5 100 0,2 46,8 V17 47 3 0,09 6 2 47 0,1 71
V18 180 9 0,6 11 6 110 0,4 32,8 V18 86 3 0,1 6 2 46 <0,05 56
V19 170 8 0,4 8 4 97 0,1 41,7 V19 74 3 0,1 7 2 36 <0,05 49
V20 150 7 0,3 6 4 88 <0,05 45,9 V20 93 3 0,2 6 2 40 <0,05 62
V21 170 10 0,4 5 4 99 0,1 45,9 V21 97 3 0,2 8 4 49 <0,05 65
V22 150 9 0,3 9 4 110 0,08 40,9 V22 97 3 0,1 9 3 42 <0,05 43
V23 140 7 0,4 7 8 120 0,2 48,0 V23 82 3 0,2 11 8 51 <0,05 81
V24 200 9 0,4 9 5 130 0,1 40,9 V24 83 3 0,1 9 2 47 <0,05 62
V25 350 12 0,5 14 6 170 0,1 51,8 V25 64 2 0,1 9 2 23 0,05 59,6

MEDEL 181,8 8,8 0,4 8,4 5,1 112,2 0,15 43,5 MEDEL 73,6 3,0 0,12 7,5 2,8 40,2 0,05 59,6
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BILAGA 5 
DIVISION MED AKTUELL KVÄVEHALT 
 

Datum H-dal H-sjö H-dal H-sjö H-dal H-sjö H-dal H-sjö H-dal H-sjö H-dal H-sjö H-dal H-sjö
[-] Zn Zn Pb Pb Cd Cd Ni Ni Cr Cr Cu Cu Hg Hg

V15 0,0035885 0,0009667 0,0001914 0,0000833 0,0000072 0,0000015 0,0001914 0,0001000 0,0000957 0,0000333 0,0023923 0,0004000 0,0000012 0,0000008
V16 0,0045346 0,0006105 0,0002387 0,0000421 0,0000095 0,0000008 0,0002148 0,0001263 0,0001432 0,0000421 0,0026253 0,0007789 0,0000021 0,0000011
V17 0,0032051 0,0006657 0,0001709 0,0000425 0,0000085 0,0000013 0,0001282 0,0000850 0,0001068 0,0000283 0,0021368 0,0006657 0,0000043 0,0000014
V18 0,0054878 0,0015357 0,0002744 0,0000536 0,0000183 0,0000018 0,0003354 0,0001071 0,0001829 0,0000357 0,0033537 0,0008214 0,0000122 0,0000009
V19 0,0040767 0,0015102 0,0001918 0,0000612 0,0000096 0,0000020 0,0001918 0,0001429 0,0000959 0,0000408 0,0023261 0,0007347 0,0000024 0,0000010
V20 0,0032680 0,0015000 0,0001525 0,0000484 0,0000065 0,0000032 0,0001307 0,0000968 0,0000871 0,0000323 0,0019172 0,0006452 0,0000011 0,0000008
V21 0,0037037 0,0014923 0,0002179 0,0000462 0,0000087 0,0000031 0,0001089 0,0001231 0,0000871 0,0000615 0,0021569 0,0007538 0,0000022 0,0000008
V22 0,0036675 0,0022558 0,0002200 0,0000698 0,0000073 0,0000023 0,0002200 0,0002093 0,0000978 0,0000698 0,0026895 0,0009767 0,0000020 0,0000012
V23 0,0029167 0,0010123 0,0001458 0,0000370 0,0000083 0,0000025 0,0001458 0,0001358 0,0001667 0,0000988 0,0025000 0,0006296 0,0000042 0,0000006
V24 0,0048900 0,0013387 0,0002200 0,0000484 0,0000098 0,0000016 0,0002200 0,0001452 0,0001222 0,0000323 0,0031785 0,0007581 0,0000024 0,0000008
V25 0,0067568 0,0010730 0,0002317 0,0000335 0,0000097 0,0000017 0,0002703 0,0001509 0,0001158 0,0000335 0,0032819 0,0003856 0,0000019 0,0000008

MEDEL 0,0041905 0,0012692 0,0002050 0,0000515 0,0000094 0,0000020 0,0001961 0,0001293 0,0001183 0,0000462 0,0025962 0,0006863 0,0000033 0,0000009
mg/p,d 56,5715694 17,1339765 2,7677328 0,6946258 0,1270312 0,0267918 2,6477857 1,7455628 1,5971938 0,6239660 35,0485657 9,2657249 0,0441536 0,0125380

% hushåll 39,1 26,4 28,430,3 25,1 21,1 65,9  
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BILAGA 6 
METODFÖRTECKNING ÖVER AKTUELLA ACKREDITERADE METALLANALYSER FÖR VILKA STOCKHOLM VATTENS 
LABORATORIUM ÄR ACKREDITERADE PÅ AVLOPPSVATTEN 
 

Analysvariabel Förbehandlings-
metod Analysmetod Teknik Mätområde  Mätosäkerhet % 

Bly SS028150-2  
        ” SS-EN ISO 11885-1 ICP-AES 

50-1000 µg/l  
5-100 mg/kg TS 
1,25-25 mg/kg TS 

25-13 
    ” 
    ” 

Kadmium 
SS028150-2  
           ” 
SS028311 mod*) 

” ” 
5-1000 µg/l  
0,5-100 mg/kg TS 
0,12-25 mg/kg TS 

25-16 
    ” 

Krom 
SS028150-2  
           ” 
SS028311 mod*) 

” ” 
20-1000 µg/l  
2-100 mg/kg TS 
0,5-25 mg/kg TS 

20-10 
    ” 
     ” 

Koppar 
SS028150-2  
           ” 
SS028311 mod*) 

” ” 
20-10000 µg/l  
2-1000 mg/kg TS 
0,5-250 mg/kg TS 

20-10 
33-10 
31-11 

Nickel 
SS028150-2  
           ” 
SS028311 mod*) 

” ” 
20-1000 µg/l  
2-100 mg/kg TS 
0,5-25 mg/kg TS 

18-10 
    ” 
18-12 

Zink 
SS028150-2  
           ” 
SS028311 mod*) 

” ” 
20-10000 µg/l  
2-1000 mg/kg TS 
0,5-250 mg/kg TS 

15-10 
22-10 
    ” 

Kvicksilver 
SS028150-2  
           ” 
SS028311 mod*) 

” AFS 
0,01-0,1 µg/l 
0,1-1,5 µg/l 
0,1-1,5 mg/kg TS 

40-23 
    ” 
39-32 

*) Ackrediteringsansökan inlämnad 
Den sammanlagda mätosäkerheten har uppskattats enligt K10-MVA-U09, varefter den utvidgade mätosäkerheten 

har beräknats med täckningsfaktor 2, vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
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BILAGA 7 
METODBESKRIVNING ÖVER DR LANGE KYVETTESTER M.M. 
 
Dr Lange Kyvettester 
Gemensam utrustning: 
Fotometer LASA 100 / Xion 500. 
Dr Lange Värmeblock och provrörsställ 
Inställbar pipett 1-10 ml 
Inställbar pipett 0.1-1 ml 
 
COD LCK 114 (Intervall 30-1000 mg/l) 
 
Princip: 
Analysen går ut på att oxiderbara ämnen reagerar med svavelhaltig kaliumdikromatlösning 
med silversulfat som katalysator. Klorid maskeras med kvicksilversulfat. Grönfärgningen på 
Cr3+ mäts sedan i fotometer. Villkoret för att analysen kan genomföras är att kloridhalten inte 
överstiger 1500 mg/l.  
 
Utförande: 
Skaka kyvett med reagenslösning och tillsätt sedan 2.0 ml prov. 
Tillslut kyvett och vänd den en gång.  
Placera kyvett i värmeblock i 120 minuter vid 148ºC. 
Efter uppslutning vänds kyvett försiktigt två gånger och får sedan svalna till rumstemperatur. 
Kyvetten rengörs noggrant och placeras i fotometer för avläsning. Resultatet ses som mg/l 
COD. 
 
Kommentarer: 
Cl-halten bedöms inte överstiga 1500 mg/l i Hammarby Sjöstads avloppsvatten så provet 
bedöms kunna ge ett representativt resultat. 
 
P-tot LCK 250 (Intervall 2-20 mg/l) 
 
Princip: 
Analysen går ut på att fosfatjoner reagerar i sur lösning med molybdat- och antimonjoner till 
ett antimonylfosformolybdatkomplex som genom askorbinsyra reduceras till 
fosformolybdenblått som kan mätas i en fotometer. Villkor för att resultatet ska bli 
representativt är att andra joner inte förekommer i högre koncentrationer än de i tabell B1, i så 
fall rekommenderas spädning av provet. Övriga villkor är att pH ligger i ett intervall mellan 2 
och 10 och att temperaturen på provet är 15-25 ºC.  
 
Utförande: 
Pipettera 2 ml prov och tillsätt till en kyvett innehållandes reagenslösning.  
Skruva på en blå kapsyl (DosiCap A) och skaka innehållet. 
Uppslut genom att placera kyvett i värmeblock i 60 minuter vid 100ºC. 
Låt svalna till rumstemperatur. 
Pipettera sedan 0.2 ml reagens B och skruva på en grön kapsyl (DosiCap C). 
Skaka provet flertalet gånger upp och ner, upprepa efter 10 minuter. 
Rengör kyvett noggrant på utsidan och mät i fotometer. 
Svaret fås som mg/l Ptot. 
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Tabell B1: De högsta koncentrationerna för respektive ämne som kontrollerats för att inte 
inverka på resultatet vid bestämning av Ptot-halt.  
5000 mg/l SO4

2- 

2000 mg/l Cl- 

1000 mg/l K+,Na+,Ca2+ 

100 mg/l Mg2+ 

50 mg/l Co2+, Fe2+, Fe3+, Zn2+, Cu2+, Ni2+, Cr3+, I-, 
NO2

-, Cd2+, Sn2+, NH4
+, Mn2+, Al3+, CO3

2-, 
SiO2 

10 mg/l Hg2+ 

5 mg/l Pb2+ 

2.5 mg/l Ag+ 

0.5 mg/l Cr6+ 

 
Kommentarer: 
Alla provkärl som användes var enbart hetvattendiskade för att undvika kontaminering av 
fosfater från diskmedel. Utifrån de metallanalyser som gjorts på Hammarby Sjöstads vatten 
finns ingen metall i de höga koncentrationer som angetts i tabell B1. I övrigt återfinns normalt 
inte ämnen i dessa koncentrationer i avloppsvatten så provet bedöms kunna utföras och ge ett 
representativt resultat.  
 
N-tot LCK 338 (20 – 100 mg/l) 
 
Princip: 
Oorganiskt och organiskt bundet kväve oxideras genom uppslutning med peroxodisulfat till 
nitrat. Nitratjonerna reagerar i en svavel- och fosforsur lösning med 2,6 – dimetylfenol till en 
nitrofenol. Villkor för att resultatet ska bli representativt är att andra joner inte förekommer i 
högre koncentrationer än de i tabell B2, i så fall rekommenderas spädning av provet. Om 
provet innehåller stora mängder reduktionsmedel är lägre resultat att vänta. Övriga villkor är 
att pH ligger i ett intervall mellan 3 och 12 och att temperaturen på provet är 15-25 ºC 
 
Tabell B2: De högsta koncentrationerna för respektive ämne som kontrollerats för att inte 
inverka på resultatet vid bestämning av Ntot-halt.  
2500 mg/l COD 
5000 mg/l Cl-  

 
Utförande:   
Uppslutning genom att i ett torrt reaktionsglas i en följd efter varandra tillsätta 0,2 ml prov, 
2,3 ml lösning A (LCK 338 A), 1 tablett B (LCK 338B). Tillslut genast. Skaka ej. 
Värm direkt i 60 minuter vid 100ºC. 
Låt kyvetten svalna till rumstemperatur och tillsätt 1 MicroCap C (LCK 338 C) 
Tillslut reaktionglaset och skaka tills lyofilisatet från MicroCap – kapseln löst sig fullständigt.  
Pipettera i en kyvett 0,5 ml uppslutet prov och tillsätt 0,2 ml lösning D (LCK 338 D), tillslut 
genast och skaka tills alla ojämnheter försvunnit. 
Låt stå i 15 minuter och rengör noggrant på utsidan och mät i fotometer. Resultatet ses som 
mg/l N-tot. 
Kommentarer: 
COD- och Cl – halten bedöms inte överstiga halterna i tabell B2 i Hammarby Sjöstads 
avloppsvatten så provet bedöms kunna ge ett representativt resultat. 
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Zink LCK 360 (modifierad till Trace; 0,02-0,80 mg/l) tillsammans med ”Crack Set” LCW 
902 (Komplexlösare för att även få med löst zink).  
 
Princip: 
Zink bildar med 4-(2-pyridylazo)-resorcin vid pH 6-11, ett vattenlösligt orange komplex. 
Provets pH-värdet måste ligga mellan 3 och 10. Störningar som inverkar på provet ses nedan 
och stör om de finns i provet över angivna värden:  
2000 mg/l: SO4

2- 
1000 mg/l: Cl-, Na+, K+, Ca2+  
500 mg/l: Mg2+, NO3

- 
50 mg/l: Ni2+, CO3

2-, Cr3+ Cr6+ Fe2+, 3+, Sn2+ Cu2+ 
20 mg/l: Co2+ 
5 mg/l: Pb2+ 

 
Kommentarer: 
Inget värde anses ligga över de angivna halterna ovan. 
 
Utförande:   
Prov uppslutes med komplexlösare för att få all zink i löst form. Om partiklar är kvar efter 
uppslutning filtreras de bort eftersom de påverkar avläsningen i fotometern. Nollkyvett 
modifieras för spåranalys genom tillsats av 2,5 ml destillerat vatten och 0,2 ml 
demaskeringslösning A. Dosera i en kyvett: 2,5 ml av provet och 0,2 ml demaskeringslösning 
A. Skruva genast på en DosiCap.  
Skaka noga. Låt stå i 3 minuter. Mät i fotometer. 
 
VFA–koncentration och Alkalinitet  
 
Princip: 
Analysen går ut på att provet titreras med saltsyra mot 4 givna titreringspunkter beskriven av 
Moosbruger et al (1992). Utifrån titreringen och information om provets konduktivitet, 
fosforkoncentration28 och temperatur kan VFA – halten beräknas med ett datorprogram som 
medföljer Moosbruger et al (1992). Resultatet ses som mg/l HAc (acetat) för VFA och mg/l 
CaCO3 för alkaliniteten.  
  
Utförande: 
Ett prov titreras med saltsyra från sitt ursprungliga pH till fyra andra pH-punkter. Enligt 
Jönsson har svavel och kvävehalt obetydlig inverkan på resultatet och kan därför anges som 0 
mg/l i programmet.  
 
Utrustning: 
Glasbägare 100 ml 
Stavmagnet och magnetomrörare 
Byrett 10 ml (0,05 ml gradering) 
Pipett 50 ml 
HCl 0,05 mol 
Digital pH-mätare 2 decimaler (Schott Handylab 1) 
Konduktivitetsmätare 

                                                 
28 Enligt Björlenius (personlig kommunikation) behövs fosforkoncentrationen inte bestämmas då dess inverkan 
på resultaten är små. 
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Metod: 
Filtrera provet med veckfilter. CO2 vädras då ur vätskan och pH höjs något. Det är viktigt att 
initiala pH är högre än 6,7, annars får bas tillsättas (notera i så fall koncentration och volym). 
Mät provets konduktivitet  
Mät upp 100 ml prov med pipett. 
Placera pH – mätaren i provbägaren. Starta magnetomröraren med 60 rpm i 15 sekunder. 
Vänta ytterligare 45 sekunder och notera initialt pH samt temperatur. 
Starta magnetomröraren med 60rpm och titrera provet från pH0 till pH1 (6,7 +-0,1). Låt 
omröraren vara på ytterligare 30 sekunder och läs av pH1 30 sekunder senare med två 
decimalers noggrannhet. Notera även mängden titrator, Vx1.  
Upprepa steg 6 genom att titrera till pH2 (5,9+/-0.1), vidare till pH3 (5,2+/-0,1) vidare till pH4 
(4,3+/-0,1). Respektive syravolym som har åtgått för att titrera pH0 till pH1, mellan pH1 och 
pH2 o.s.v. noteras också.  
pH värden och volymer matas in i datorprogrammet liksom syrakoncentrationen, 
provvolymen, temperaturen och konduktiviteten. Övriga parametrar sätts till noll. 
 
SS 
 
Princip: 
Analysen går ut på att filtrera avloppsvattnet genom ett glasfiberfilter (Whatman GF/A filter) 
och sedan väga de partiklar som är kvar (större än 1,6 µm). 
 
Utförande: 
Märk 8 st glasfiberfilter med vattenfast spritpenna, rengör dem med destillerat vatten och 
torka dem sedan i värmeskåp tills de är torra. 
Notera vikt för filter. 
Blöt filtret med några droppar destillerat vatten för att kontrollera så att utrustningen inte 
läcker. 
Filtrera prov (50 ml) genom SS-utrustning och respektive filter. Lossa försiktigt med pincett 
och vik ihop filtret med partiklar i. 
Torka i värmeugn i 105 grader i 1 timme. 
Väg samtliga filter och notera viktskillnad. 
 

SS – halt fås sedan som: )/(
(l) Provvolym

(mg/g) 1000*(g) vikt Filtrets-(g) ningefter torkVikt lmg  

Kommentarer:  
 
Avsättbart material 
 
Princip: 
Prov hälls upp i standardutrustning (Imhoffkoner) och provet får sedan stå och sedimentera. 
Avsättbart material avläses sedan på skalan som ml/l. 
 
Utförande: 
Skaka prov ordentligt, häll upp 1000 ml i Imhoffkon och ställ i tillhörande provställ för 
avläsning på gradering efter 1 och 2 timmar. 
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BILAGA 8  
SAMMANSTÄLLD DATA FRÅN UNDERSÖKINGAR AV 
HUSHÅLLSSPILLVATTEN I SKARPNÄCK 1995-2002.  
Data sammanställd av Åsa Andersson, Stockholm Vatten AB. 
 
SYREFÖRBRUKANDE ÄMNEN OCH NÄRSALTER 

Syreförbrukande ämnen och närsalter, medelvärde för åren 1995-2002 
Parameter Enhet Medelvärde Standardav-

vikelse 
Suspenderad substans, SS mg/l 499 231 
Biokemisk syreförbukning, BOD7 mg/l 348 109 
Kemisk syreförbrukning, CODCr mg/l 734 333 
Totalfosfor, Tot-P mg/l 13 6 
Nitrat, NO2 och nitrit, NO3 mg/l 0,8 0,7 
Kjeldahlkväve, Kj-N mg/l 56 25 
Totalkväve, Tot-N mg/l 53 22 
 
Kvoten BOD/COD är 0,47.  
 
METALLER 

Metallhalter, medelvärde för åren 1995-2002 
Parameter Enhet Medelvärde Standardav-

vikelse 
Zink, Zn µg/l 152 85 
Bly, Pb µg/l 4 4 
Kadmium, Cd µg/l 0,3 0,2 
Nickel, Ni µg/l 7 2 
Krom, Cr µg/l 4 1 
Koppar, Cu µg/l 75 21 
Silver, Ag µg/l <1 0 
Kvicksilver, Hg µg/l 0,18 0,11 
 

Flöde, liter per hushåll och dygn
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Spillvattenflöde per hushåll och dygn i vattenkvarteren Skarpnäck (755 hushåll, ca 2000 p) 
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